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Hwad Behagas?

N:o 1.

fr . ,- „ - , _ ,
, ^

Somnia plus vigili quam dormienti nocent.

OVEN:

Jo! jo! Accurat, så är sammanhanget min Läsare jag som til

Caracteren är afskedad Tullförwaltare i Nådendal och på tredje

året Enklinge, men nu en kort tid härstädes wistande, boende

uti Hörnhuset N:o 19 på Malmskilnads-Gatan, mig hände för

några quällar sedan, at bäst jag wände mig åt wäggen och snar-

kade i min söta sömn, så hes och rödblommig, som trots någon

af mina förnäma Gynnare på Reiners eller Dufwan; mig Hände

säger jag något besynnerligt: klåckan war ungefärligen full mid-

natt, det wet jag däraf, at hon slog precist 12 i Johannis, då jag

hängde mina blå Schaggs-böxor på Sängstolpen och Carpusen

på Spegeln, just i det samma hörde jag en röst på min ära

precist i sjelfwa rummet der jag med Amman och barnet låg,

något sakta i början, men sedermera i tilltagande, änteligen ro-

pade den mig i namn med en ton, som den grofwaste orgpipan

i Stor-Kyrkan, Petter - Petter - Petter Bredström och det

3:ne gånger å rad - Du blir intet gammal. Jag mumlade under

lakanet och swarade Hwad Behagas? puff och si dörn flög i

det samma på wid gafwel: ett susande sken upfylte hela rum-

met, imellan hwars spräckliga och brokiga flammor en swäf-

wande skugga utan uppehåll wandrade fram och tillbaka, som

till slut mer och mer updagade för mig min afledna saliga

Hustrus Bild; och syntes Hon skenbarligen liksom i ett långt

sweplakan med en oppsatt mössa och en swart och hwit solfjä-
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der, hwarmed Hon stundom flägtade öfwer Amman och

Barnet. Hjelp Himmel!!! - O Sanct Antonius Kortmålare - -

Uff - Uff - Uff - Hör på! Amman, som satt på en pall och nic-

kade wid en grön talrick med några skifwor stekt palt och en

kruka färsk-öl, gaf till ett rop wid denna syn och trillade som en

Tjäderhöna för skåttet - det ena barnet qwed i dunbädden, det

andra fick hjertsprång i fåll-bänken, waggmeden knarkade,

Hundarne bjäbbade, Amman slog i hop båda Händerna,

Brandwagten ropade 12 slagen, Upsala Posten rullade förbi och

stötte i Posthornet, Tornwägtarn tutade, luren wrålade från

Garfweriet, en lycktändare, som halkat ner af stegen, låg med
sitt afbrutna ben i snödrifwan och jämrade sig, Patrullerne ro-

pade Wer da? Kattorna jammade, ett partie i bakporten och det

andra sällskapet på taket, Mössena knaprade på Smör-byttan

under Skänk-skåpet och sinselerade på Tullspecialen wid wäg-

gen, wärdinnans Hund war instängd i Mangelbon och til öf-

werflöd wid det smattrande Ur-wädret om natten bultade

Windsluckan med ett beständigt Knirr-knarr mot takfoten,

Swinen grymtade i Stian, Hönsen kacklade på Höwinden, tup-

pen gol i windsgluggen, blompottorne föllo ner från sängkran-

sen och wedtrafwen ramlade ner i wed-bon Uff - Uff - Uff

- war jag då intet wäl i mina affairer? Hwad Behagas? Sådan,

min Läsare, war min belägenhet då jag änteligen lyftade up

Hufwudet och tittade fram intet annorlunda i Physionomien,

än som en seg recrut för några prygel, än en Hanrej, som tittar

efter Hatten och Käppen eller som en from Besökare efter ett

slag på truten Hwad gjorde jag? arme Man! jo, jag blunda-

de, slog eld, tände på pipan, blef modig i mitt förwirrade till-

stånd och drog på mig byxorna, kring Kappråcken bandt jag

Strumpebandet om lifwet, satte Hatten ofwan på Nattmössan

och skuttade så barfota från min Sal. Hustru och hela Hushållet

bort i granskapet till källaren lilla Victoria - jag sprang så sulor-
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na hoppade undan tofflorna och klacklapparna flögo i kapp

med snö-bållarna; håret flägtade ut åt ryggen som på den fly-

gande Mercurius, gnistorna glimmade kring piphufwudet,

mjälten högg och hjärtat klappade i språnget tic tac, tic tac, tic

tac Änteligen handt jag fram och durckade innom porten

bums genom en dörr som en pil in i lilla blå kammaren på

Victoria - - Men hwad såg jag då under all min andtrutenhet

och förskräckelse? — jo jag råkade därstädes ideliga goda wänner

och Kärn-Gubbar; efter wanligheten fant jag der sällskapet Pro

Vino, sittjande wid sina glittrande Päron-glas, med långa

Hållänska Pipor och förnumstiga Peruquer immerfort raisone-

rande, om Stadsens bästa, om Engelska Colonierna, General

Washington, priset på Hö, pänninge-bristen och dylika

Historier. Men med hwad oändelig glädje träffade jag min gam-

le bekante gode Wän Christian Wingmark från Arboga, som

jag icke på 30 år sedt alt sedan han tjente för Bod-dräng på Hö-

torget, Håf-rådet, Skut-Skepparen Sjögren, Commissarien

Ohlbäck, Pukslagaren Pittmeyer, Contrefejarn, Poeten och

Spelmannen, någre Ostron-Handlare med flere, som altid plä-

ga opphålla sig derstädes dygnet om, alla med sina ifylda glas -

Men nå! hwad jag war wälkommen, det twiflar wäl ingen på,

Hwad Behagas? jo just som jag steg in med pipan i mun och

nattmössan på ena örat, så ropade alla, alla med full hals och ut-

slagna armar, si god morgon - ska jag tro mina ögon sade Ohl-

becken, god mårgon, god mårgon Bror Tullförwaltare - sein

diener sa Wingmarken och dunkade glasbottn i bordet så bitar-

na klingade kring Öronen; Hwad Behagas för Sort hwiskade

Kyparn? - Behagar Bror Pontac skrek Håfrådet - Sapperment

ge oss hwar sin sup ropade Commissarien, som satt och dregla-

de wid fensterposten - Moslerwin skrek Madam och skrattade

- så för tusan, ropade Ostronhandlarn, Contrefejaren damp i

golfwet - der ligger peruken, - bon Han är redan uppe och står
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på 2 fötter, sätt på en peruken Hwad i blå kulla - tänkte

jag? det wil på min ära säga annat, än sweplakan, Barnskrål,

Kattmusique och Urwäder; jag stoppade min pipa som en

Herre och drog mina rökar under det de andre med half-öpna

ögon och rossliga stämmor klingade och sjöngo Drickom om af

hwad som wankar, skälm som icke gör besked Wipps i det

samma kom Kyparen skuttande liksom en ann Ganymedes wid

Gudarnas taffel, med en stor - stor Floribus Mosler-win; nå jag

drack och swettades och sjelfwa löjet tittade fram millan mun-
giporna; jag drack så snön smälte bort på Kappråcken och natt-

mössan stod styf som en borste Men med förlof om så

Behagas? - För at göra Läsaren mera bekandt med sällskapet, så

suto de wid min ankomst, kring et owalt brunmålat bord i föl-

jande ordning, neml:

Gubben Wingmark i en canel-färgad klädning med stor yf-

wig hwit peruque, Askfärgade byxor med öfwer knäna opwick-

lade gula regarns strumpor, twära skor med små mässings-spän-

nen, näsan utzirad med et par stora gröna glas-ögon och på

fingret hwälfde sig en signets ring med en swart sten och wahl-

språket Wanitas, som skulle låss alludera på namnet - ständigt

hållande händerna i kors och hwilande på en Mazurs Krycka

bredewid sin på stolen altid sittande gula Moppe, som gärna

gäspade hwar gång Husbonden fattade i glaset. Gubben som

hör illa, lyfter ständigt på peruken, skjuter fram wänstra örat

och wid hwart ord frågar Hwad Behagas? det är nu så Hans

maner, för öfrigt är han en artig umgänges man och en glad

gubbe, som också efter hans egen utsago bewistat Academien i

de yngre åren, läst sin Plato och Terentius, skrifwer äfwenledes

wers på sina gamla dagar och sjunger wisor - Mit emot ut åt

gårds-sidan, suto ett par Ostron-Handlare i swarta läder-

Kappråckar med själskins Carpuser och pimplade gammal
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Franskt med Håfrådet, som satt och läspa, klädd i en röd schar-

lakans råck med hwitt foder, Coéfferad med fem etager låckar på

en möglig Pungperuque, fingererade en liten spatser-wärja med
porcellains-kafwel, och brukade blå redgarns strumpor, stora

pumpskor och små pinchsbacks spännen. Därnäst satt Skeppar

Sjögren från Uddewalla i en brun Lewantsråck med en blå-ran-

dig näsduk kring hufwudet och en stor wårta på ögonlåcket;

Skepparn släppte glaset knaps uti backen när jag skuttade in ge-

nom dörren; af Commissarien Ohlbeck och Pukslagarn, som
nickade och snarkade brewid hwarandra, hade peruquerna re-

dan fallit i wrån och den trekantiga silfwergalonerade hatten

med gula Sultan syntes mot de dunkla ljusen och den rökande

lampan i taket, där han låg och simmade i den utslagne

Pontaken intet olik en På-fogel, en Japansk kråka eller någon

annan okänd warelse. Contrefejaren som nu stod med båda

Händerna i sidan, drack Brorskål med Spelmannen och båda

pratade med piporna i mun, så högt, så at det hördes ut i för-

stugan, der Madam eller wärdinnan stod i skafferiet, i en liten

swart salopp och hwit kjortel med röda girandoler i öronen och

en rutig silkesduk kring axlarna för at tillreda Frukosten - Dock
til saken igän; sedan wi så där in bona caritate druckit om och

sjungit wår wisa så trumlade trumslagaren kl. 4. Genast propo-

nerades en Bouteille Långkork, då under det wi drucko,

Gubben Wingmarck hwiskade mig i örat ett och annat i littera-

turen om de utgående Dagbladen, witterhetens tilstånd, om
Böcker, strö-skrifter Författare, Poeter m. m. och som han satt,

drog han up et papper ur fickan, fästade glasögonen wid tin-

ningen och förtrodde mig et utkast eller början til en skrift, in-

nehållande blandade roliga ämnen utan någon wiss ordning el-

ler twång, dem Han tänckte framdeles til Almänhetens tidsför-

drif wissa dagar i weckan utgifwa; de samma sade han, under

det Han höll handen på mig i råck-knappen, komma intet at
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innehålla andra saker, än sådana, som otwungit kunna förenas

med ärbarhet och goda seder; det hjelper intet, tillade han, om
jag nu för beswäret af någon melancholisk anda eller en trum-

pen och owänlig Criticus blir begabbad och at af Owidius mål-

ningen lämpas på mig, der det heter

Cantator Cygnus Funeris Ipse Sui

Jag förenade min lust och nit med den wärde Gubben, hwar-

på wi stego ifrån bordet - Gubben hwislade åt sin Moppe och

jag tog Långkorks Bouteillen i handen frågande litet efter

Hustru mins Spådom, hwarpå wi togo hwarandra under armen

och smögo oss in i den blå Kammaren som har utsigten in åt

Trägården och lämnade så wåra Med-bröder snarkande med ar-

marna under kindbenen och glasen kullstjälpte. Wår wackra

Wärdinna, som wi lämnade i Skafferiet för |dels timma kom nu

in och neg, satte fram ett Mahogne bord öfwerdragit med en

fin Holländsk Drälls-Serviette, stälte fram en kall hjärpe med
ett Saltzer rödbettor, en Creme och några An j ovis. Jag stälte

Långkorks Bouteillen midt på bordet - Min Gubbe och jag

blefwo så muntra som hade wi njutit den ordenteligaste hwila i

werlden; hwarpå sedan wi ätit med god appetit och druckit ett

eller annat glas, gåfwo wi hwarandra handen, att här på detta

stället och tills öpet watn blir åt Arboga eller Nåendal, att här

meddela hwarandra wåra tanckar och dem på papperet förratta

samt efter wår förmåga söka göra oss wärdiga Allmänhetens bli-

da omdömmen och wälwilja: wi kommo också ötwerens med
ett starkt handslag, att aldrig beswara, men wäl i tysthet ställa

oss till efterrättelse och upmuntran de Critiquer och erinringar

oss kunna öfwergå; men möter oss någon med röragt eller rör-

tal, klandrar wårt oskyldiga upsåt - bon, Magnifiquet - då

dricka wi wårt glas och sjunga wår wisa. Wår täcka wärdinna
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slog än i ett glas af det röda winet; och wi tyckte huru winet än-

nu förökade skönheten när hon makade sina rosenröda läppar

mot den rafflande Christallens glittrande bräddar. — hwad hon

såg täck ut med sin ljusblå mössa med gullgramaner och ett litet

kors på bröstet! sedan hon druckit, neg hon och förswann.

Gubben satt glasögonen på sig och under det han intog

Länstolen och hans Moppe lade sig att sofwa upläste han följan-

de:

"Det säges, att Moralen en gång fallit på den tankan att klä-

da sig i samma parure, som hennes medtäflarinna, Flycktig-

heten. Efter alt utseende måtte sådant skedt i förtreten. Hon
wiste alt för wäl, att hon i sin wanliga drägt war föga wälkom-

men hos de dödeliga. Hon satte sig til den ändan wid sin

Toilette: Bandrosor, smink, moucher, gazer, blonder, frivoliteter,

ingen ting sparades; En af Gracernes Sändebud, som nyss kom-

mit från Paris, drog försorg om Hennes Coeffure: En lysande

Bonnet a la Victoire hämtades ifrån Mdle Pauli: Brillanter köptes

från Assistance-Contoiret, och för hushållningen skuld läntes

Panacher och en ljusgul fotsid pelise utaf en Opera-Danseuse. I

denna nymodiga attirail begifwer sig Gudinnan til fots ifrån si-

na rum, som hon hade hyrdt i Stora Kyrk-brinken, och prome-

nerar med långsamma steg up åt Bollhuset, hwarest hon den

dagen par hazard hade en Loge på Second-Troisieme. Ehuru

wägen war ganska kort, så war den dock icke utan sina äfwen-

tyr. Hon ådrog sig genast allas upmärksamhet. Knapt hade hon

intagit sitt rum i Logen förrän alla Lorgnetter kommo i rörelse.

De unge Cavaillererne sade henne tusende hjärtnupne granlåter

på långt håll: de gamle Herrarne hostade i tysthet fram sina

matta begär: De wackra Fruntimren berömde till någon del

hennes fägring: de fula åter sågo snedt på henne. Jupiter och

Neptunus kommo utaf sig i sina kärleks-declarationer till

Thetis, och addresserade dem, up till den nykomne skönheten
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på Troisieme och hela den feminella Balletten gjorde i distrac-

tion nio gånger å rad Pos de bourré i stället för ronde jambe.

Gudinnan war emedlertid en tyst åskådare af alla dessa rörelser,

då hasteligen ett par Ordens Bröder af Sällskapet Ubi sunt gau-

dia, twå ägta Fröjas Elever, trädde up i Logen. De hade ifrån

Parterren betragtat denna sällsynta skönheten och togo henne

för någon ung debutante wid Operan. Conversationen öpnades

straxt utan månge förberedelser. Gudinnan, som hade sina viier,

swarade till alt ting småleende. Det behöfdes icke mera. Emed-

lertid slutas Spectaclet. Man föreslår Sansfacon, att Soupera till-

sammans. Gudinnan föres ner af de raske Bröderne, en hyr-

wagn är tillreds, man enleverar henne och innom en quart så

befinner hon sig i gula Kammarn på Clas på Hörnet, hwaräst

första ordet blef - Ah ca, min raritet, jag må intet tro, att hon

will göra sig till härpå stället? - Å nej - Nå det är beskedligt

Det är tag mig tusan ett godt barn i sin genre - ja, du har rätt;

men hon har något alfwarsamt i sina ögon, som wid första på-

seendet icke låfwar så särdeles mycken benägenhet - Hitintils

hade Gudinnan haft ett stort hwitt flor för ansigtet, som dölgde

hennes Majestätlige anletes drag. Man bad henne lägga det

samma utaf sig - Nej, swarade hon i det hon låddes förswara

sig, det tillåter jag intet - jo, min Själ, skall det icke bort. — Sagt

och gjordt i samma ögnablick. Men ifrån den stunden, som de

ryckte ifrån Gudinnan denna främmande prydnad, kunde ing-

en ting hålla tillbakars hennes hälsosamma stränghet, utan de

bägge förföriske Gossarne, som blott tänkte på att roa sig, fun-

no under denna behagsjuka flickans drägt, Moralen som de al-

deles intet sökte."

Denna allegorie, som Gubben Wingmark läst i någon Tysk

Roman kan tjäna till inledning till alla slags arbeten, hwars up-

såt är att roa; och det blir också wårt ändamål.



Hoc opus, hoc studium properemus, & ampli,

Si Patria volumus, si nobis vivere cari.

HöRAT.
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Följande så kallad Ordens-wisa är uphittad utan för

Piperska Muren:

Sjung, som Wi äro Wandringsmän min Cousin &c.

I wåra Mössor röda och blå

Med Utter-bräm kring kanten,

Wi swinga lustigt, hurra gå på,

Sätt hand i sidan dansa på tå:

Sjung, sjungom Bachi låf

Till dess på Castenhåf

Du står med simlan mellan wanten.

November Bröder drickom i kapp

En Skål för Conjuncturen

Klang! gör nu teknet, Skål Trafwarlapp,

Med ylle bälte och mässings knapp.

Sjung Bachi låf ditt swin

I dubbelt Öl och Win
Tills Trähand bultar hand i muren.

N:o 2 af Hwad Behagas utgifwes nästkommande Onsdag i Holmbergs Boklåda.

STOCKHOLM,
Tryckt hos A. J. Nordström, 1781.
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Hwad Behagas?

N:o 2.

>

Utkast

Til Et Biographiskt Manual Lexicon

Öfwer

Namnkunnige Krögare i Stockholm. 1 Delen.

Gubben Wingmarks förberedelse til detta Lexicon.

Då min Wän Brödren Petter Bredström företog sig detta koste-

liga wärk, war Han sinnad, at på en gång lämna det färdigt i

Allmänhetens händer. Jag har öfwertalt honom, at nu til en

början blott gifwa ut Trenne Articklar, för at dymedelst komma
under fund med Allmänhetens smak; ty det är icke så ogalit at

weta, huruwida man behagar eller intet. Hans afsigt blef då, at

lämna en i sönder; men jag har warit af den tankan, at mången

Läsare, som gäspar wid den första Articeln torde wara oändl.

mycket road af den andra. Det är med lyckan i Litteraturen,

som med Lyckan på Lotterierna; ju flera Lotter man har, ju säk-

rare winst kan man hoppas, och min wän Bredström har gjordt

wäl, som wid detta tillfället tagit Trenne Lottsedlar i stället för

en.

Om desse Biographier icke lyckas, så blir det derwid; och

Brödren Bredström ärnar sjelf anse dem som förlorade, intet i

fall Läsaren skulle tala illa om dem, utan om Han alsintet talar

om dem. Då frågan är om de Lärdas reputation, bör man aldrig

så mycket oroa sig öfwer Allmänhetens bullersamma tadel, som

så mycket mer öfwer dess tystnad. Då stormen är som starkast

på sjön, bli Passagerarne oftast förskräckte, när Matroserne bör-
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ja swärja; de ha orätt; det är först då de icke swärja, som man
bör wara rädd. Skulle åter desse Biographier behaga, så skal

Läsaren efter hand bli regalerad med flera af samma slag. Nu till

Brödren Bredströms arbete.

AHLQVITTER, Michael. Förwaltare af Närings-stället Förgylta

Bägarn i Tre Printzars gränd wid Skeppsbron, född den 4. Febr.

1703. Fadren Ambrosius Ahlqwitter, då warande Interims, se-

dermera Perpetuelle Clarjonette-blåsare wid det Tyska krigswä-

sendet 1648 samt tjenstgjörande wid trouppar, som ifrån

Holsten borde upbryta, at på befallning sammanstöta med huf-

wud Arméen då för tiden sammandragen i Schlesien til freds-

werckets afslutande i Osnabriig. Modren Caisa Stina Öhlbäck.

Honom hände i yngre åren den ledsamheten, at sedan han be-

gifwit sig i Bryggare-lära som utkörs-dräng, befant han sig för

något tillgrep wid penninge lefwereringen relegerad ifrån Sin

husbonde, hwarpå han reste til Rostock och därsammastädes

Magistrerade; förwärfwade sig tillika de Qwaliteter, at han där-

städes redan på sitt 20 år utgaf sina nu för tiden ej så sälsynta

Epistola de Nihilo i 12 starka band under det widtberömde Håf-

Rådets Nuddel von Puddels inseende och presidio: gjorde sig se-

dermera någon tid både känd och acktad, til dess han år 1731

om hösten, intagen af En ung Böhmiskas behagligheter, under

sitt wistande wid Uniwersitetet i Prag begick något misstag wid

uphittandet af et böxsäcks uhr, hwarpå han genom offenteligit

tryck til sit justifierande utgaf på Tyska: Seine niitzlichen ge-

lahrten pragmatischen leben und thaten, nebst etlichen

Poetische gedichte, allén liebhaberen und liebhaberin zur er-

getzung, iibung und nothwendigen unterricht: mit kupfern

geziert. Reste kort efter med Mästerman från Schleswig, såsom

Handledare för dess små herrar Söner Gregorius och Jergen

Lucas Blumenwetter i någon lädrens förrättning til Stettin.
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Satte sig där neder och änteligen ledsen wid så många beswär-

ligheter idkade krögare-näringen icke utan fördel, men med
den förmån och skickelighet at et distilerings priwilegium ex-

clusiwum fölgde på så owanlig insigt. Hans 2:ne diciplar sakna-

de icke desto mindre, hans trogna handledande i de

Backanaliska wetenskapernas särskilta grenar eller de så kallade

floribus och humaniora. Men året 1755 om wåhren mötte ho-

nom å nyo åtskilliga oförmodade förtretligheter, i det han i tyst-

het af owänner angafs för odugeliga och förgiftade wahror, så-

som grumligt öhl, dubbelt öhl opspädt, bränwin opblandat

med watten m. m. hwarföre han genast tog til pennan och uti

en Astronomisk anonyme Afhandling, mästerligen utwicklade

sin befrielse förmedelst en utgifwen skrift: under Titul: Oför-

gripelig Minnes-tafla af jordbäfningen 1755, såsom wärckan

til den Nordiska Öhltunnans begrumlande. Köpenhamn, 1756;

hwilcken skrift på et och annat sätt oförnekeligen påskyndade

författarens snabba hemresa til fäderneslandet, och anlände han

således midsommarnatten 1757 på en kalck-skuta til Stock-

holm, hwarest han genom wederbörandes bewågenhet och se-

dan han både böxlös och skolös förmedelst Calcineringen hit

anländt updrogs honom at tilträda näringsstället Förgylta

Bägarn, som då förwaltades af gamla Sjögrenskan. Här öpnades

et widare fält för En Ahlqvitters Snille och patriotiska funder-

samhet. Sjelfwa afwunden lärer näppeligen kunna bestrida det

han med Egen mun från 1758 til döds året 1769 in allés uttömt

20 åhmar Swenskt öhl, med et apendix af 30 åhmar bränwin;

hade således i dessa dagar kunnat omfamna tidehwarfwet och

ricktat calculation, om ej döden mellan kommit, som snöt af

detta fuktiga Ljuset den 10 Junii 1769, sedan det flammat 66 år

4 månader och 6 dagar.

Pappa Ahlqvitter såg hurtig och lefwande ut, hade stora bru-
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na ögon med röda ögonbryn, hög panna, blåagtig näsa, orange-

färgad hy, af et resligt utseende och öfwer 10 brabantska alnar

tjock; hans klädebonad war gemenligen en nockad grön filt-

mössa med blå opweck och deröfwer en trekantig hatt, brukade

gärna ett rutigt kallminks lifstycke samt deråfwanpå en askfär-

gad sourtout, gick på senare åren något luta och kunde aldrig

uttala ordet Watten utan at stamma. Öfwer hans kopparstycke

gjordt af den namnkunniga Hoff-Bro har Poeten Wetz författat

följande sinrika minnes skrift på latin.

Hic Sepultus est

Michael Ahlqvitter.

Animam reddidit,

dieX Decemb. 1769.

Gift med afledne Rumormästarens dotter wid Sätra brunn, och

ligger begrafwen i Upland.

vide: Acerra Philologica zu Leyden, bey Jacob Marci Zweyst:

Edition. 1761.

Nouveau dictionaire des passageres Allemandes.

Elegies de Fredman a Amsterdam chez les Freres Benjamin

riie saintJaques, au grand Polydor. 1770.

Johan Smitts Anmärkningar öfwer Mineralwatten.

BERG. Skoflickare och Tapetmålare samt Piplekare i

Backi-tempel, räknade Staden Trosa för Sin födslobygd, hwar-

est honom hände den lyckan at lödas af sin moder under törsta

giftet 1700: Men bekom i det samma til Styrrader en lörnäm

Caffee-kokare i Saxen wid man Benjamin Schwalbe al mer än

wanlig förmögenhet. - - Pilten sattes genast af Styffadren i

Skoflickeri-handtwärcket, hwartil han tycktes af naturen wara
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synnerligen danad, — det warade icke heller länge, föran han,

förmedelst owanliga framsteg, så i tillskärnings-methoden, som
klacklapperiet förbant sig styffadrens benägenhet, som ock ge-

nom bref anhölt af Skoflickar-Brödralaget i Baden-durlack och

undfick Promotorial för samma Sin unge Telemack, at til in-

sigts winnande i de practiska delar af denna wetenskapen genast

blifwa antagen och inmatriculerad: här såg man honom på sit

l4:de år, med röd nattmössa, swart pisk-peruque och Brunt lä-

der-förklä på en fyrstolpad pall eller låda, mottaga det af respec-

tiwe wederbörande utfärdade Patent, förwaradt i en med cino-

ber öfwerdragen mässings-kupa och med en förgylt läderrem

kringwirad: men oacktadt han aldrig läst i bok märcktes dess le-

kande Snille lika såsom i agttaga desse Plauti ord, där det heter:

vigilare decet Hominem qui suo tempore vult conficere negotia.

Således fant han ock wid något tillfälle under klacklappningen,

huru de tilskurna skopinnarna af hammaren då de inbultades,

tycktes gifwa någon ton-artad klang; detta wållade en aldeles

oförmodad hänryckning hos den unga Bergen, som ifrån den

stunden kastade både sylen, prylen och penselen, och hwilket

dyrbara ögnablick wi kunna tilägna den glada harmonie, skämt-

samma Menuett composition, samt pusslustiga Polskan, som se-

dermera i så margfaldig måtto utziradt så hans stämma, som

hans kosteliga Oboe, hwarmed han i lifstiden likasom trotzade

en Knape, en Mowitz med flere. Hans Baswiol är änteligen

utan jämförelse, likasom hans mungiga öfwer all förundran.

Derpå widtogs det beslutet at öfwerge Badendurlackska håfwet,

och begaf han sig til den ändan landwägen til fäderneslandet,

med ej mera rikedom än han af sin kära Buxboms-Oboe, kunde

förtjena. Nu hade han gått barfotad öfwer hundrade mihl, när

han änteligen wid framkomsten af Kyrko-Rådet i Trosa antogs,

at på stora Högtids-dagar stöta i Basun på kyrktornet: denne

oförmodade lyckans skymning eller wålnad, förwärfwade ho-
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nom owänner både hemliga och uppenbare, af hwilcka en sur-

mulen twärwigge och Organist med lefwerbrun rock, spikigt

hår, läder carpus, med skinböxor och blå reggarns-damaskor ut-

märkte sig wara hans ifrigaste belackare och spizfundigaste för-

följare af alla de yppersta bönhasar i den moderna viol spelning-

en; striden utbrast i Stockholm wid något tilfälle, men bilades

sluteligen på källaren Hamburg wid någre glas Portugis-win,

och en och annan smörgås med kall fogel. Efter så fatta omstän-

digheter fant Bergen sig befogad på någon tid idka tapetmåleri-

et, då Violen sattes åsido liksom Oboen och Basun, tils mindre

gynnad i detta handwärket, han å nyo prydde sin hand med
den gåfwa Apollo honom från barndomen tillerkändt och sång-

Gudinnorne förnekadt. Det war just wid inwigningen af den

Backanaliska fästen år 1767, som hans hjässa lutades at mottaga

Krantzen, och hans arm swingade med stråken uti en Rondeau

för de annalkande Backi Bröder; Pelrarna ristades i Templet,

och hans cadange i B moll, gjorde den krönte offer-boskapen

wrålande i offerporten. Förtjensten saknade ej sin belöning och

honom påsattes krantzen under Chor af Backi Präster och

Prästinnor: til walspråk antogs på flaskan dessa Poetens ord: ve-

niant mille Sicut Me.

Han ägde hwad man kallar et Wattnagtigt utseende, något

undersätzig med röda ögon och swafwelgult hår, samt med en

bjärt rodnad öfwer halfwa pannan, som med starkare drag och

likasom i utslagna pärlor omringade medlersta delen al näsan,

under et eldrödt sken af sjelfwa nästippen: den lärde Sjöbecken

har om honom fält denna utlåtelse som fordom Smitten öhver

Alexander Magnus. at han war mer än som Han syntes:

för öfrigit hatare af all fåfäng prackt: hwarföre han och på slutet

af sin lefnad, merendels promenerade utan skjorta, om intet

wid något högtideligt tilfälle, som Nyårsdagen, Fettisdagen, nå-

gon namnsdag på något näringsställe och så widare, då han
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stundom plägade fast-klistra utklipt postpapper wid upslagen

som Manchetter och enahanda til krås i barmen. Oförnekeligen

på sin tid en stor Kännare af liqveurer och ypperlig Afnämare,

liksom ingen heller efter honom lärer framstiga på werlds

Theatren, som med den grace, oacktad et tungt hufwud och

förstörda lungor, förmår utholcka så oärhörde ihåliga dissonan-

cer och förwillande Toner.

Afled på närings-stället hwita Hästen wid Zinkensdamm i

början af år 1773, wid en oförmodelig tidning om sin Mosters

dödeliga frånfälle, som blifwit kringtrampad och opäten af en

Babian på Batawia. - Gift med Majja Löfberg, Grälmakar-

Löfbergs enda dotter wid Dantobommen, som afsomnade någ-

ra år förut och ligger begrafwen på S. Catharine Kyrkogård i

Corporal Bomans lägerställe.

vide: Monum Suderm pag. 86.

Jacob vonMeuers Käjserliche Musicanten Spiegel. — Tom. 3.

Vetz Mem. erud. viror. pag A7 — & 48.

CORNELIUS, Dödgräfware, Orgtrampare och Krögare på Blå

Dörrn i Göthgatsbacken på Södermalm. Född 1712. Fadren

Arlequin wid Tyska Comedien i Mayntz: Modren, Susanna,

Pukslagare Dotter från Antverpen. Under så wittra Föräldrars

Handledande, upfostrades den unge Cornelius dels hemma på

Bollhuset, dels under Fadrens enskylta inseende. Derstädes

wande sig wår yngling något wid Entrechaques methoden efter

gamla Swabiska posituren och något wid lindansandet och

Pukslageriet, tills omsider efter Föräldrarnas dödeliga frånfälle,

Cornelius af sin Farbroder, då warande Befallningsman öfwer

Oxdrifterne från Jutland til Swerige beledsagades och tog wägen

igenom Skåne, Calmar, Jönköping och Wernamo. Här blef han

till fortsättande af sine insigter befodrad wid Trivial Skolan i
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Nyköping, som Docens i Poesien, hwarest man än i dag har att

tillskrifwa detta snille de framsteg sig därstädes yppa i Witterhet

och Skaldekonsten och hwarom Stockholms Posten ofta förmä-

ler. På sidstnämde ställe ägde han tillfälle, att förskaffa sig de

första principerna i Orgtrampningen och blef änteligen 1731

genom Kyrkorådets i mycket rörande Termer aflåtne skrifwelse

anmodad och updragen, det beswärliga och lika så answariga

göromålet, att åtaga sig Stads-Dansmästare syslan, hwarmed

war förknippadt Orgtramperiet och Krögare Näringen, hwilka

syslor med största bifall förestodos tills Anno 1733 om hösten,

då han utwärkade sig tillstånd, att fortsätta sin Rese-lystnad och

besåg således Stockholm, samt Söder ut Hamburg, Björngår-

den, Lokatten, Midsommarsstången, Pumpan, Gröna Jägarn,

Stabraquet, Jungfru Dansen, Fingerborn, Lustikulla, Gröndal

och Fågelsången, och med lika upmärksamhet åt Norra sidan

Solbaddet, Pullan, Finstugan, Gungan, Silfwerdaln, Rotebro

med flera ställen. Men som lyckan liknar Facklan i en mörk dal,

hwars tysta sken beledsagar den tråkande Wandringsmannen på

rätta wägen, så upklarnade och wid en wacker afton mot den

nedgående Solen, den glimmande skylten ofvvan den Dörrn,

der wi få skåda en af lyckan gynnad Cornelius i all sin glada

rustning såsom Wärd, Krögare och Orgtrampare i S:t Marie

Tempel. I denna sin beställning hwad Krögeriet angår, ansåg

han åren 1761 - 62 - 63 - 64 - 65 till och med åren 1766 - 67

och 68 för i synnerhet till ett gynnande ändamål märkwärdige.

Den tiden förspordes ständig gästning, ouphörligt dansande,

jämn Musique af Nyckelharpor och violer, samt ett oaflåteligt

trumlande med hwirfwel på hwirfwel utan för Krog-dörrn.

Under samma epoque såg man wår gode Cornelius ofta lika

krokryggig och raglande nedhukad med sin skåfwel i mullhö-

gen, som rak och rödblommig sitta på Kusk-sätet och nicka på

Likwagnen med en Saffrans Kringla i munnen och ett par hwita
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Knyt-näfwar, färdiga att omfatta en smällpiska wid en Capriol

af ett Spann dansande Cameler. Man har som något besynner-

ligt anmärkt, att han war Inventor eller upfinningsman till de

dubbla rader Bänkar, som med så mycken fördel brukas kring

disken på Näringsställena. Honom tillägges därjämte icke utan

mycken anledning den förmån, att hafwa upfunnit Numere-

ringen på Trä-Stop, hwilken methode af en och annan icke

utan särdeles nytta och afsättning förspörjes wara antagen.

Beredningen af det så kallade Uddewalla i större kärl förmenes

jämwäl ej böra bortblandas med hans upfinningsgåfwa mot ny-

are uptäckter i den delen. Hans Rön att drifwa Orgpiporna till

mera douca toner genom dränks ifyllande i stället för wäder,

förtjänar sannerligen ett närmare eftersinnande, än en blott

Musicalisk Melancholie, man will ej säga afundsjuka. Sitt

Poetiska Handtwärk nedlade han kort för sin död, som längre

neder timmar till Läsarens saknad och upmärksamhet.

Cornelius skall efter beskrifning warit en undersätsig man af

alfwarsamt och rödlätt utseende med långa hängande bruna

hår; merendels klädd i swart råck, brukade gärna en lång swart

sattins wäst med twänne rader Stenkols knappar, gröna klädes

byxor med blå och hwita Stöfwelmanchetter: ägde en oöfwer-

winnerlig swårighet, att efter kl. 8 om morgonen förmå skönja

dagens ljus, hwarföre ock hos honom anmärktes, att han gärna

wid den annalkande Solen fants snarkande i mullhögen med sin

dammiga Öl-Stånka och med hufwudet nedlutadt på någon

Barn-kista. Afsomnade 1771 i November Månad och blef imel-

lan 24 lanterner samt under sång af Skolan till sitt hwilorum

beledsagad ut åt Östra Porten. Twänne Järnbärare med blå kol-

tar, gula gehäng och gröna byxor woro Posterade med sina kors-

gewär som Wakthållning wid Krogdörren och Sorgfolket tracte-

rades efter hemkomsten till Sorghuset med Skeppar-Win och

Strufwor. Hans namn lefwer ibland Krögare i grönskande Åmi-
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nelse, så wäl som hans förtjenster synas otwungit kunna updra-

gas på samma tafla med en Ehrensugga en Gåse och en

Oelheim.

Gift med Caisa Stina, enda Dottren af Krögarn på Terra

Nova i Gaffel-gränd och Madam Knöhl.

N:o 3 af Hwåd Behagas utgifwes nästkommande Måndag i Holmbergs boklåda.

STOCKHOLM,
Tryckt hos A. J. Nordström, 1781.
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Hwad Behagas?

N:o3.
—" »

Christian Wingmarks Sagubrott

Utur gamla Schytiska Historien, hwaruti åtskilligt förefaller om
Gåtor, Befordringar och Krigs-affairer: förestält uti ett Tal, på

källaren Lilla Wictoria:

Utan twifwel, Gode Herrar, hafwen I läst den upbyggeliga och

sannfärdiga Historien om Oedipus? Ni weten också huru han

slog ihjäl Wilddjuret, som ifrån det Höga Bärget blåste ner dö-

den och Pästen på Staden Thebes, huru han hittade på Gåtan,

huru han blef Konung, huru han reciperade sin Mor i Propaga-

tions Orden och huru han slutl. stack ut ögonen på sig sjelf. Jag

kan likaledes berätta en dylik händelse, som också har sitt Höga
Bärg och sin Gåta, och som icke är mindre trowärdig, ehuruwäl

den är wida äldre, än den förra; ty den har passerat flere hund-

rade år före syndafloden. De Böcker som tala om min Schytiske

Monark ha blifwit fördränkte, äfwen som mitt Bärg wid samma
tid lärer blifwit undergräfwit af wågorna. Jag skrifwer således

detta efter et Manuscript, som lång tid derefter blifwit funnit i

Gubben Noachs Porte feuille, hwilken efter utseende måtte wa-

rit samlare af Forntidens Häfder.

Schyterne, hwilka som man wet sedermera blefwo Tartarer,

hade på den tiden til Konung en tapper och ädelmodig Prins,

men som war något Original i alla sina gärningar. Alle store

män äro altid litet galne, om man eljest skall tro dem som intet

äro store Män. Han hade lagt sig på den ädla Inkräcktnings

konsten, och dyrkade Guden Mars med en andagt, som öfwer-

träffade alt hwad man både förr och sedan hördt omtalas. Han
geck och tog in en Stad, brände up en By med samma devotion



30

som en andägtig Bryggar-Enka i wår tid går och skänker några

wax-Ljus til Kyrkan eller låter förgylla en Predikstol. Han utfär-

dade en Militarisk expedition, som man arrangerar et Lhombre
parti. Han wille aldrig gifta sig. Han påstod, at det war långt

mindre roligt at gjöra barn, än at slå ihjäl folk, och at det wore

ingen jämnförelse imellan et Bröllop och en Bataille. För öfrigt

war han ganska lycklig på detta spel; ofta kom han hem til sitt

Slott, jag menar til sin rust-wagn, ty Schyterne, som bekandt är,

ha icke andra hus; han kom hem, wil jag säga med 30000 man
mindre; men han hade i stället tagit in twå ä tre Städer dessme-

ra; och det war altid ren winst. Han hade dock en besynnerlig

wurm; han behölt aldrig de Städer som han tog in; hans ända-

mål war endast, at uti dem hålla sit intåg som Segerwinnare och

sedan resa sina färde. Hans nöje war icke at äga, utan blott at

taga. Han gjorde det samma i sina Krig, som man gjör när man
spelar Dame; sedan man tagit alla brickorna ifrån motspelaren,

så ger man dem allesammans igän, för at börja på nytt. Om han

skulle bibehållit sina eröfringar, om han warit ensam rådande

öfwer alt, så hade han icke haft någon at slåss med; och at intet

ha någon människja at skjuta ihjäl, då man har lust, är ju både

ledsamt och förtreteligt. Han war ännu Ung, och som man ser,

så underlät han icke at draga parti af sin ungdom.

Under en af sina militariska promenader, hade denne

Schytiske Monarken, hwars namn jag aldrig kunnat fa weta, in-

tagit Cambalu: så hette då för tiden Hufwudstaden i China.

Sedan Soldaten hade gjordt sin skyldighet in i Staden, sedan alt

ting war wäl kullstörtat, wäl pillerat och alt hwad som kunde

wåldtagas wåldtagit, så föll det Konungen in at hålla sit segran-

de intåg. Han syntes wid detta tillfället i hela sin härlighet. Han
fordrade, at en Mandarin skulle uti et Porcellains Bål öfwerläm-

na Honom Stadens nycklar, tillika med et dussin Chinesiske

Magots, samt under det samma hålla et Tal til honom på wers.
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Med Magoterna war han ganska nögd, men wersarna tyckte

han intet om, oagtadt han icke förstod sig på dem.

Sedan Ceremonien war förbi, lät han kalla fram den dethro-

niserade Kejsaren och tiltalte honom på följande sätt: "Du ser at

dina ägodelar, ditt rike, din thron, dina Fruntimmer, alt hörer

mig til. Jag kan icke föreställa mig, at Du har lust at neka dertil;

man äger ingen ting mera lagligen, än det man tager med wär-

jan i hand. Jag ärnar icke sätta din krona på mitt hufwud; men
jag will icke heller lämna henne qwar på ditt. Du börjar på at

bli gammal: du lärer intet länge upskjuta din resa till andra

werlden, och til den färden måtte man gjöra sig så ledig från alt

bagage, som möjeligt är. At på en gång lämna å ena sidan en

thron, och å den andra lifwet, det är nästan för mycket. Då
man wid dödsstunden intet har stort at tänka på, så är halfwa

resan gjord. (Det berättas at denna Moralen icke föll den gamle

Kejsaren så särdeles på läppen). Du har twå söner, bägge äro

unga; det är åt dem som jag will lämna din Krona, hwilken nu,

som du wäl wet, tilhörer mig och ingen annan."

Som man berättade at de bägge Prinsarna woro Twillingar, så

war hans Schytiska Höghet nog höflig, at lämna Folket frihet,

at falla med sitt wal på en dera af dem eller och at taga dem bå-

da twå til Kejsare. Folket fant, det kunna wara nog, at ha en

Kong och anhölt hos Segerwinnaren, at gifwa dem hwilken han

behagade, af de Bägge Bröderna. Må gjordt, swarade Schyternes

Kong, det blir då förståndet och tapperheten wi skola kröna;

och jag skal åtaga mig Ceremonien.

"Se här, min Gubbe, lade han til, detta kan wara nog om
Edra affairer: lät oss nu tala något litet om mina. Ni bör wäl wi-

sa mig någon slags Höflighet. Den ena hedern emot den andra.

Ni wet hwad möda jag gjordt mig at komma hit och förstöra

Edra byar, at taga in Edra Städer, at slå ihäl Edra Soldater: det

är billigt, at ersätta mitt beswär och åtminstone be mig hålla til
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orden det är billigt, så särdeles wäl placerade; men hela den för-

samlade menigheten ropade, at det war ganska hederligt gjordt

af den Schytiske Segerherren, och at wår Herre gjorde männi-

skoslägtet den wackraste present, då Han gaf dem sådana

Monarker.

Han begärte således ingalunda pänningar, ty det fants intet

något Mynt-hus i Cambalu, utan hök sig blott med waror och

prowisionér, anmärkande ganska wisligen, at han icke satte wär-

de på en wara, om icke både qwantiteten och qwaliteten woro

noga förenade. Emedlertid lät oss komma til det nya Kejsare-

walet.

På spetsen af et det högsta och brantaste bärg utan för

Staden, hade Konungen låtit placera et litet antal af sina troup-

par, med befallning, at förswara dess tilgångar. Bägge Bröderne,

den ena efter den andra, borde attaquera Bärg-spetsen med et

detachement Chinesare, större till antalet, än Schytherne, efter

desse sednare hade en wida fördelagtigare ställning. Den af bäg-

ge Prinsarna, som genom sin tapperhet warit i stånd, at tränga

sig fram, borde på köpet wid ankomsten uttyda en Gåta, som

Schytiske Monarken låtit skrifwa på Bärgs-spetsen med stora

Bokstäfwor. På detta sättet skulle Chinesiska Thronen winnas.

Det är til märkandes, at Segerwinnaren hade befalt de stridan-

de, så wäl Schyter, som Chinesare, at icke nyttja andra wapen,

än dem som naturen gifvvit dem; en omständighet som ytterli-

gare bewiser den Schytiske Konungens besynnerliga och egna

tankesätt. För öfrigt gaf han tilstånd, at å båda sidor betjäna sig

af både list och styrka; hwilket sedermera bliftvit widtagit i alla

krig, och bör äfwen så wara; ty det wore ju ridicult om i en pro-

fession, der man har lår, at döda sin like, man skulle wara rör-

buden, at bedraga honom.
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Det är tid, at säga et par ord om de Bägge Prinsarna: Den
ena kallade sig Ilikan och den andre Kalankis. Bägge hade er-

hållit och förtjänt Nationens agtning, och det war allmänt be-

kandt; men det som intet alla wiste utaf war, at de woro käre i

hwars en skönhet, som också i sin tour trodde sig kära i

Prinsarna. Ni lären icke twifla, gode Herrar, at desse bägge

skönheterna woro twå charmanta och älskanswärda Flickor; det

war twå de wackraste Trubbnäsor i hela landet, twå något wind-

ögda, men skalkagtiga och talande ögon, twå de allraminsta föt-

ter, som til och med kunnat få rum i en liten Confect-strut; det

berättas, at bägge desse älskares yppersta wällust war, at kyssa

desse små och ojämnförliga fötterna, som liknade små och klara

Borstorffer Äplen.

Herrarna täcktes anmärka, om dem Behagar, at jag för hus-

hållningens skuld med et enda drag gjordt mina bägge

Hjältinnors Portrait. Sådant har jag med så mycket mindre swå-

righet kunnat åstadkomma, som alla detta landets skönheter på

den tiden liknade hwarandra, på en eller annan omständighet

när, som är lättare at känna, än at uttrycka. Den enda åtskilnad

som war imellan de båda skönheterna, jag nyss afmålade, be-

stod deruti, at den enas fot hök tre tum i omkrets, då den and-

ras til det minsta hök tre och en fjärndels. Men om de på skön-

hetens wägnar woro hwarandra fullkomligen lika, så skal man
innan kort finna dem så mycket mera åtskilgde i afseende på

tänkesätt och sinnelag.

(Fortsättning härnäst)
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Biographie

i Brödren Bredströms smak; upsatt som et litet Försök i

denna slags witterhet, af Pukslagaren Pittmejer.

CRICONQUIST, Homerus, Son af Maji-Grefwen och Rumor-

mästaren wid Sättra Brunn Ulysses Criconquist och Modren
Torshälla Jöns Dotter af den ej länge sedan utgångna Oelheim-

ska ätten med Oe och röd näsa i blått fält. Redan i de yngre

åren förmärktes hos den unge Criconquist en synnerlig böjelse

ifrån studierna samt en särdeles håg til ingen egäntelig insigt el-

ler göromål, hwarutinnan han så mästerligen fortfor, at han re-

dan på sit 19:de år fants oförmögen och godkänd, at ej allenast

icke förstå läsa i Bok eller någon sin hafwa fattadt pännan i

handen; hwarpå han, som til något högre ämnad, förmedelst

föräldrarnas mindre obenägna, än wärkeliga omtanka sysslosat-

tes til någon del wid landthushållningen, med den fortkomst, at

han på sitt 20:de år sjelf förmådde framköra allahanda wärken

till timrande, granris, spån och bränsle, samt widare wid sit 23

års ålder med egen hand upreste den wanliga Midsommars

stången, hwarefter krafterna så småningom afcogo, at han efter

24 och et hälft års berömlig wandel obekymrad slutade sina

dagar i Hospitalet wid Danwiken och ligger derstädes begraf-

wen.

Öfwer honom beftnnes Ordens Piplekarn Brödren Knape i

lifstiden författadt följande sinrika stenstil, som står at läsa på

det öfwer grafwen upsatta swarta träkorsset.

Åskådare

Eho. Du. Äst.

Eller.

Hvad. Du. Intet. Är.



Stadna.

På.

Dessa. Dödens. Ägor.

Sätt. Dig.

Ty-

Här. Under. Hvilar.

Din. Broder.
*

Wandringsman.

Maka. Åt. Dig.

Skona, dessa. Smörblommor.

Dessa. Wallmo-Knoppar. Dessa. Knottriga. Stjälkar.

På. Törnebuskan.

I. Detta. Högvuxna. Moraset.

Som.

Öfverskyler.

Den. Fordom. Manhaftige. Och. Förnumstige.

Brödren.

Vice. Rumormästaren. Vid. Sättra. Hälsobrunn.

Landthushållare. Sonen. Och. Någon. Slags.

Befattningshafuanden.

Samt. Vice. Interims. Tjänstgörande. Vicarien.

Brödren.

HOMERUS. CRICONQUIST.
Ungdom.

Sitt. Intet. Här. Och. Gäspa.

Vid.

Brödrens. Här. I. Lifstiden.

Andelösa. Lekamen.

Så. Länge.

Och. In. Til. dess. Du. Visnar.

Och. Dör.



För. Hugget.

Utan.

Stoppa. Bouteillen. I. Fickan.

Och.

Med. Skärpan. I. Mun.
Hasta. Dina. Färde.

Förbi. Fädrens.

Stinkande. Pyramider.

Må. Altid. Väl.

Vide: Le Nobilaire du Pere Anselme pag. 104.

— Riidlings Det i Flor Stående Stockholm pag. 90.

— Trundmans Beskrifning öfwer Danwiken pag. 12.

— Kast-Boken 1748. års edition.

Utdrag af wår afton-Kladd på lilla Wictoria.

Gubben Wingmark har ibland sina infallen, som äro rätt

pusserliga. Härom qwällen föll det Gubben in, at tänka på sin

Sal. Hustru. Detta gaf äfwen mig anledning, at gjöra en eller

annan sund reflexion öfwer mit egit Enklinge-Stånd. Sedan wi

länge discourerat om åtskilliga Giftermåls momenter, föreslog

Gubben mig at bli Hans måg. Bäst wi sutto, fattade Gubben sit

glas och afsjöng följande på samma ton, som den bekanta wisan

uti le Tonnelier. En gammal Tunnbindare swartsjuk och twär

etc.

Nå! så må gjöra, slutadt och sagt

Bara det lider fram åt wåren;

Far jag til Arboga bums på en Jagt
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Söker mig en Flicka till Åren.

Flickor ha altid upeldadt min håg

Bundit mitt hjärta med kädjor och tåg.

Min Herr Tullförwaltare skål! blif min måg :,:

Drickom til sidsta tåren.

Jag skal utstyra min Dotter åt Er

Med både lakan och Gardiner,

Sängkläder, stolar och bord och Clawer

Stora koppar-flaskor, Teriner.

Anda til wedbon så skal Ni få såg,

Ända til swinena, stia och tråg

Min Herr Tullförwaltare skål! blif min måg, :,:

Klang, si hur Remmaren skiner.

Dotter min har Contant uti arf,

Femtio plåtar utom ränta

Guld-kädja Bror, om halsen et hwarf

Och är just en frodiger Fänta.

Om du skull wägana Bror, på en wåg

Wäger Hon mera, än fem tunnor Råg.

Min Herr Tullförwaltare skål! blif min måg :,:

Hwad tyckes Er om momenta?

N:o 4 af Hwad Behagas utgifwes nästkommande Fredag i Holmbergs Boklåda.

STOCKHOLM,
Tryckt hos A. J. Nordström, 1781.



Hwad Behagas?

N:o 4.

* .. - . 4»

Fortsättning af Christian Wingmarks Sagubrott

utur Schytiska Historien etc.

Emedlertid lagade man sig til strids på Schytiske Konungens

befallning. Då alt ting war färdigt gingo de bägge Älskarne och

gjorde sit knäfall för sina Gudinnors Altare; men både den ena

och den andra fingo så besynnerliga och mot hwarandra stri-

dande Ordres, at Ni skolen falla deröfwer, Gode Herrar, i sam-

ma djupa förundran, som jag sjelf.

Ilikans Älskarinna befalte honom helt oskyldigt at segra, läg-

gande derjämte til, at då angenäma och ordenteliga anletes drag

utgjöra et fruntimmers skönhet, så är det Äran, som gjör en karl

wacker: För at bli älskad, wore det icke nog, at älska och at wa-

ra Prins; med et ord hon tog icke emot något annat prof af hans

kärlek, än Segren; och på desse orden swor Ilikan, at blifwa se-

gerwinnare.

Under alt detta talte äfwenwäl Kalankis med sin skönhet,

som å sin sida begynte tacka Guden Tien, at hon härmedelst

fick et önskadt tillfälle, at sätta sin älskare på prof. Min öfwer

alla älskade Prins, sade hon, det kommer an på Er i dag at pry-

da Er hjässa med odödeliga lagrar och med Chinesiska Kronan;

en annan skulle upmuntra Er til Segren, hwilken skulle göra Er

henne ännu mera wärdig; jag för min del, jag går ännu längre;

det är, min Prins, upoffrandet af denna Ära som jag fordrar och

wäntar utaf Er. Det är för mycket allmänt ibland Riddersmän,
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at segra för sin Älskarinnas skuld; det faller mig in, at det skal

bli en ny slags idrott, at med flit tappa Bataillen för hennes

skuld. Således är här ingen frågan om hwarcken Myrten eller

lagrar, ni måtte låta segra öfwer Er, om ni wil segra öfwer mig.

Gå derföre, skynda Er til strids och kom snart igän; ju mera

stryk ni får, ju högre skal ni bli älskad. Jag måtte bekänna, at jag

aldrig kunnat föreställa mig så mycket utstuderad egenkärlek

hos en ung Chinesiska. Wåra Fruntimmer här i Stockholm lära

säkert finna, at denna Flickan icke hade sundt förnuft. Det kan

wäl wara; jag säger intet om hon deruti gjordt rätt, jag berättar

blott hwad hon gjorde. Prinsen sjelf blef häröfwer ganska hä-

pen; men han war häftigt kär och swor derföre at låta öfwer-

winna sig.

I det samma, som Kalankis skulle gå sin wäg, kom han ihog

Gåtan och anmärkte derföre, at som anständigheten fordrade,

at han åtminstone bjöd til, at lyckas, så borde han säga någon

ting i anledning af förenämde Gåta. Tänk hwad ni är rådlös,

swarade hon; säg det första ordet, som faller Er in; ni kan ju sä-

ga Toffel, om ni så tycker.

Tiden war inne och de bägge Prinsarna begåfwo sig til

Walplatsen. Alla människjor wiste at de stridde båda twå för

Chinesiska Chronan; man såg deras anläggningar, deras tilrust-

ningar; men ingen märkte den tysta öfwerenskommelse, de ha-

de gjordt med twå stycken små Chinesiskor, som ingen ting be-

tydde, men som förmådde alt. Det är på detta sättet, som Wi
andre gemene man, ibland tycka oss se in i den stora Stats-ma-

chinen, men wi se aldrig de hemliga driffjädrar, som sätta den i

rörelse.

Genom lottkastning afgjordes at Ilikan skulle först försöka

Bärgets belägring. Då Äran och kärleken brinna tilhopa i en

och samma eld-stad, så måtte de ofelbart wäcka en särdeles häf-

tig eld; och det war wid denna lågan, som Ilikan hade upwärmt
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sit mod och sin styrka. Han hade icke glömt at både sjelf och

genom andra noga betragta ställets belägenhet; twänne wägar

ledde til Bärgs-spetsen: den ena war så trång, at twå man icke

kunde gå i bredd med hwarandra. Ilikan, fast han aldrig läst

Tactiquen, wiste alt för wäl, at om han än skulle upfylla denna

avenue med Soldater i rad efter hwarandra ifrån Bärgs-foten än-

da up til spetsen, så kunde en enda karl af fiendens folk med en

enda knuff kullbytera dem allesammans, likasom Kort, hwilka

Barnen sätta up och som ramla ner på hwarandra wid minsta

wäderpust.

Den andra wägen war ganska bred. Således förstod han at af

hwad natur slagen skulle bli, offensiwa eller deffensiwa, med
fötter eller händer, så kunde man derstädes beqwämligen taga

sig ut; (Herrarna komma ihog at striden skulle gå an utan wa-

pen). Således rigtade han all sin styrka på detta stället.

Men han hade gjordt en uptäckt, som ännu war wigtigare.

Imellan ofwannämde avenuer hade han märckt en ihålig öp-

ning som geck ända upföre bärget och hwilken såg ut som en

förskräckelig brant, omgifwen på alla sidor med Törnbuskar.

Denna wägen war aldeles otilgängelig; men under det de andre

blott ansågo den som en precipice der man kunde bryta hals

och ben utaf sig, fant Prinsen uti den en lämpelig canal, at dit

stjäla en hop Soldater, som oförwäntade skulle ifrån Bergs-spet-

sen falla guarnisonen i ryggen. Det gick til på följande sätt. Han
lät gjöra sig stegar af silke, et instrument som Wi senare tidens

folk trodt oss hafwa påfunnit, äfwen så wäl som många andra

hemligheter, hwaröfwer wi högfärdas, och som wi blott ha för-

nyadt. Han utwalde til den ändan de modigaste af sit folk och

lät dem klifwa up twå och twå på desse stegar och som fastades

wid ändan af hwarje precipice. Sedan de på detta stället oför-

märkt hunnit up, och under det Prinsen skulle gjöra huhvud-

attaquen ifrån stora aveniien, borde de rusa Schytiska garniso-
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nen i ryggen, som wid sådant tilfälle nödwändigt skulle bli de-

rangerad och imellan twå eldar slutl: twingas, at lämna dem
platsen.

På detta stället hade han uträknadt sin attaque, och mig sy-

nes, at man icke kunnat gjöra det med mera förstånd. Gå på,

mina wänner, ropade han i det signalen gafs, understödien mit

mod; det kommer an för mig at träda up på den yppersta

Thronen i werlden, och, lade han sakta til, at stiga i säng med
den wackraste Flicka i hela China.

Wid desse Ordres geck striden an med all möjelig styrka.

Man såg denna dagen ingen illa förd Lantz slinta emot skölden

och träffa en Soldat, som hugget icke war ämnadt. Här war icke

frågan om wäl slipade wärj-klingor, utan om styfwa armar. I så-

dana slags drabbningar går det altid ärligare till; man wet hwem
man ger och hwem man får utaf.

Skada at så många lysande idrotter, som hedrat denna batail-

le, skola wara för efterwerlden okände! Huru många dugtiga ör-

filar och slag på truten, som förtjänte ihugkommas, men nu äro

begrafne i glömskans mörker! Huru många ädla blånader, som
aldrig komma at besjungas af några Musernas gunstling! Huru
många både Schytiska och Chinesiska Hjältar upfylte icke

Bärget med halta och enögda strids-män, utan at eftertiden

tackat dem derföre, och hwilkas Namn aldrig lära komma at ut-

basunas af Ryktets Trumpeter!

Ilikan, som man såg på alla ställen der han beströdde Bärget

med blesserade, hade redan wunnit de ansenligaste fördelar öf-

wer fienden: redan woro de som klefwo up på silkesstegarna ef-

ter et hårdnackat arbete och under tusende faror färdige, at be-

mästra sig Bärgsspetsen: segren war i Prinsens hand, då den som
främst klängde sig up kände stegen gå sönder under sina fötter;

han störtades ner på de spitsiga klipporna och denne uslingen, i

stället för at där afbida döden i stillhet, gaf sig at skrika på det
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täckte hela manoeuwren, så at alt detta hurtiga folket, som utan

möda drefwos tilbaka af fienden, anwände mindre tid, at kom-
ma utföre, än de gjordt för at klifwa up. De blefwo mäst alle-

sammans begrafne under precipicen. Prinsen behöfde dock icke

misströsta; han fägtade ännu med fördel, då i det samma en

klippa, som alt för wäl kunnat blifwit qwar ännu en dag til på

sit ställe, af en händelse brast lös ifrån Bärget, rullade ner på

hans troupp och drog den med sig i fallet: han sjelf blef ned-

störtad, och kom fortare utföre, än han wille; winsten af detta

tåget reducerade sig til fem a sex ganska farliga blessurer. Här

låg han och utgjöt twå de djupesta suckar, hwaraf den ena

skickades til Chinesiska Kronan och den andra til hans wackra

Älskarinna. Någre af hans wänner wille complimentera honom
för sin tapperhet; men han förtrodde dem, at den bästa tröstare

man kunde sända honom, woro en Fältsker. Han fördes genast

hem, hwarest han roade sig, at låta förbinda sina blessurer.

Efter honom instälte sig Kalankis, som hade låfwat kärleken,

at låta öfwerwinna sig. Gudinna för detta hjärtat, sade han för

sig sjelf, grymma och älskanswärda skönhet, som icke har något

tycke för en segrande Älskare! tag emot det offer jag gör dig: det

är swårt och smärtande; men kärleken lyfter mig up öfwer mig

sjelf. Jag hade haft både mod och styrka, at winna segren; nu

skal jag nyttja det, för at förlora den. Kalankis hade med sam-

ma djupsinnighet tillstält sit nederlag, som Ilikan sin seger.

Genast lät han föra in hälften af sina trouppar i den trånga

Defilén, der twå man icke kunde rymmas i bredd, och sedan

han på detta sättet gjordt sig af med halfwa styrkan, geck han

med glada steg sin fiende til mötes, som wäntade honom på

stora wägen. Kalankis war ganska nögd med denna sin tillställ-

ning. I sjelfwa wärket, war hans trouppe långt mindre til antalet

i anseende til den ofwannämde fördelningen; hans ställning war
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på köpet ingen ting mindre än fördelagtig; så at alt detta war uti

hans föresats et ypperligt prof af snille och eftertänka.

Jag wet ej huru det går til i krig, då man beslutit at låta slå

sig; men många Generaler i wår tid skulle kunnat förse Kalankis

med goda underrättelser i denna delen; så högt har konsten sti-

git: Kalankis förde sig icke dess mindre up med all uptänkelig

skickelighet i denna nya krigs-konsten. Han fördubblade så till

sägandes sin person, han fant sig på alla ställen, ingalunda i af-

sigt, at styrka och uprätthålla manoeuwren, utan för at ställa

dem i full oordning. Hans armar woro i ständig rörelse, men
han fägtade blott i wädret. Man skulle kunna sagt, at segren for

fram och tilbakars öfwer hans hufwud, och at han anwände bå-

de händer, fötter och lungor för at hindra den samma i flyck-

ten. Detta oagtadt fägtade hans egit detachement med mera

hetta än han åstundade, så at han emot all förmodan redan be-

gynte winna några fördelar. Prinsen förskräkt öfwer denna lyck-

an såg sig ingen annan utwäg öfrig för at hindra det onda i sin

fart, än at afböja de sinas mod med en owäntad rörelse; han

kastade sig derföre mit ibland dem och med en Torn-döns röst,

ropade Til Wänster. Huru hastiga äro icke snillets ingifwelser! I

et ögnablick hade Kalankis, genom en styrka i uträkning, som
förtjänar at beundras af alla wåra Mathematici, förutsedt, at

han genom denna obegripeliga rörelse skulle öka fiendens styr-

ka och blottställa sina egna för et så mycket hastigare nederlag,

som de genom denna attitude icke kunde nyttja mera än en

arm.

Redan war Kalankis wiss om Segren, det wil säga at hafwa

förlorat; redan läste han öfwer den compliment han skulle göra

sin wackra Chinesiska, då i det samma et allmänt här-skri hör-

des i luften: Bärget hörer oss til.
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Herrarne lärer swårligen kunna gissa hwarifrån detta ropet

kunde komma; men Prinsen, som kände igän rösterna, blef sla-

gen derutaf som af en ljung-eld. Det war de samma Soldater,

som han undangömt i den trånga Passagen och hwilka han der-

igenom trodde sig gjordt aldeles onyttiga, som nu bemästrat sig

Bärg-spetsen och ropade Victoria. Det war så föga sannolikt, at

någon attaque skulle ske ifrån den sidan, at fienden icke en

gång posterat dit den minsta wagt. Schyterne bestörte och för-

willade wid åsynen af desse nye stridsmän, tänkte blott på at fly,

och Kalankis, som knapt kände igen sig sjelf, blef buren som

Segerwinnare up til spetsen midt emot Gåtan, hwilken skulle

uttydas. Som han redan war ond och upretad, kastade han

knapt ögonen på Gåtan, utan skrek i förargelsen til: Toffel, och

i det samma upfyltes hela trakten med glädjerop: Vivat

Kejsaren Kalankis. Förundren Eder, gode Herrar, öfwer ödets

obegripelighet! Det ordet som Prinsen sade, war af en Händelse

just uttydningen på Gåtan.

Omkring den nye Kejsaren gaf alt ting genljud af frögde-rop

och lyckönskningar. Ilikan war blott en tok: Kalankis deremot

den skickeligaste man i werlden: Ilikan hade både fattadt och

wärkstält sin plan illa: Kalankis hade på en gång ådagalagt ung-

domens eld, ålderdommens wishet, snillets upmärksamhet och

en Hjeltes mod. Man beundrade i synnerhet den lätthet hwar-

med han hade uttydt gåtan, då han ännu knapt hunnit läsa de

första Orden. Han bars i triumph til Slottet på sina nya under-

såtares armar. Ingen kunde mera undra på, at han blef Konung,

än Han. Då han tänkte på sin Älskarinnas befallning, på den ed

han hade gjordt, så blygdes han öfwer sin seger, och det uphög-

de ännu mera hans modestie. Också då han dagen derpå gick i

tysthet för at hälsa på sin sköna, hwad han såg rädd och nedsla-

gen ut! han syntes afundas sin Brors öde, som intet hade den
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olyckan, at wara Kejsare i China. Wid ankomsten til sin Älska-

rinna tordes han knapt gå in. Han kastade sig för hennes fötter

och med tårar i ögonen bad henne i underdånighet om förlåtel-

se för det han råkat at bli Segerwinnare. Han bekände sin tri-

umph med samma mine, som man berättar, at man fådt käpp-

slängar; men som han intet rådde för hwad som händt, så be-

rättas det, at hans Älskarinna förlåtit honom, för det han hade

wågat gjöra sig til Kejsare.

Ilikans fel war icke så lätt förlåtit. Då frågan är om wisad

olydnad och man skal be om förlåtelse, är det altid bättre, at ha

en Krona, at wisa fram, än at ha blessurer. Första gången han

presenterade sig hos sin skönhet, bad hon honom agta sig, at

intet bli för mycket echaufferad, emedan det kunde skada hans

hälsa.

Ofwannämde bägge wisiter befinna sig uti min berättelse

blott in parenthesi. Jag har med flit welat afbryta mitt

Sagubrott, för at så mycket snarare underrätta Herrarna om
denna kära qwadrillens öde. Jag kommer nu tillbaka til den

Schytiske Monarken, som war förtjusd i den nye Kejsaren. Han
gjorde honom sjelf en wisite sedan Kröningen war förbi. Han
berömde hans tapperhet, och sade honom at han fört sig så wäl

up, som om han warit en Schyt, samt upmuntrade honom at

fullkomna de stora gåfwor naturen hade slösat på honom.

Arbeta framför alt ting, lade han til, på krigs-konsten, den yp-

persta af alla mänskliga upfinningar: sätt Edert mod i rörelse, ty

ser du, min Son, en tapperhet som icke dödar någon män-

niskja, är som en pänning, som ligger på kistbottn hos en Köp-

man.

Efter denna wackra moraliska föreläsning begärte han de pre-

senter, som honom tilkommo för hans besök. De öfwerlämna-

des honom också med mycken nit, han tog emot dem med all

höflighet och reste derefter sina färde. Dock påminte han dem
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at wälja en bättre Taleman för at complimentera honom, då

han härnäst ärnade hemsöka deras stad med krig.

Det war på detta sättet som Ilikan wanhedrade sig, som

Kalankis blef stor och namnkunnig; och så går det til här i

werlden med Äran och Förtjänsten.

Notificationer.

En nyligen hit til Staden från Nyköping ankommen studerande, som haft til-

fälle, fast icke utan mycken kostnad, at lägga sig på Skalde konsten och til den

ändan författar sina Rim med all uptänkelig grannlagenhet, erbjuder sig i ödmju-

kaste måtto som ock tillika recommenderar sig hos Respective Stadsens så Högre

som lägre innewånare, at blifwa brukad wid tilfälle af Brudwigningar, GraföL

Namnsdagar, Födelse fester m. m. och är priset för

Bröllopsskrifter af fyra rader Alexandrinsk wers med guld i pappers-

kanten för Högre Tromän, Fröknar eller förnämare husen

1 Riks:dal 32 ss

- För Handtwärkare eller mindre Bröllops

fester ifrån \ Riks:dal til - - Löss

De öfrige priserna ha ännu icke kunnat medhinnas til reglering utan komma
framdeles i dessa blad at i ödmjukhet annonceras tillika med sjelfwa profwen.

Emedlertid kunna den eller de som häraf wilja sig begagna och tillika wille sätta

sina namn under som Författare, anmäla sig wid Danto gatan på Södermalm
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nedan wid Fateburen i gula Byggningen der Rimsnidare Skylten hänger öfwer

sönderslagna Fenstret inne på gården, då tillika Personernas namn och Caracter

samt Ämnena inlämnas i en förseglad Billet til Madam på Gröna Ufwen.

N:o 5 af Hwad Behagas utgifwes nästkommande Onsdag i Holmbergs Boklåda.

STOCKHOLM,
Tryckt hos A. J. Nordström, 1781



Hwad Behagas?

N:o5.

^ m
"' >

Smedgats-Brunn.

Arma virumque Cano.

Med et bröst til hälften bart,

Med en kullrig länd och r

Och en arm som idlig pumpa,

I et Ämbar hwitt och klart:

Såg jag nyss min wackra Flicka

Wäl ombonad, mjuk och tunn;

Hur' hon neg och åt mig nicka

Där jag stog wid Smedgats-Brunn.

Ögat brann och bröstet skalf,

Håret öfwer axeln flägta,

Då dess trinda armar fägta,

Och då stäfwan blott war half;

Men hwad sulan bröts och knarcka,

På den rosenröda skon,

Hwarje gång som foten sparcka

Emot tiljorna på bron!

Hals och hurwud hängde matt

När min flicka neg och jucka,

Stundom låddes hon at sucka,

Stundom gaf hon til et skratt.

Stundom tanckfull och med bäfwan,

Hota hon mig där jag stog;



Stundom bäst hon fyldt i stäfwan,

Stjälpte hon den kull och log.

Stundom flög hon yr och rädd,

Himlen wet hwad henne fela;

Åter hördes watnet spela

Mot det blanka kärlets Brädd.

Därpå wred hon sina händer,

Med en sträf och sorglig röst,

Tog sin halsduk med små ränder,

Som hon slängde kring sit bröst.

Så föll hon på knä helt tyst,

At sitt andra ämbar skura,

Men min skalk som stod och lura

Ren' i tanckan henne kyst;

Andedrägten wil mig qwäfwa,

Jag blir ledsen denna stund,

At se en föragtlig stäfwa,

Kyssas af en Guda mund.

Fåfängt alt Cytherens pack

Så förmår et Snille reta,

Som nu denna lilla feta

När hon luta sig och drack:

Alt hwad högt Propertius skrifwer,

Cynthias fägring til beröm,

Mot min sköna flicka blifwer

Som en skugga, i en dröm.

Gudar! hwad war det för wäxt!

Hwad för yrt och fjålligt hjerta,



Mot min tjocka Melicerta!

Jag blir drucken och pcrplext.

Alt mitt blod til sista droppen,

Pöste liksom gäst i tråg,

Själn blef genast skild från kroppen

Då jag strumpebandet såg.

Uff hwad rysning i min kropp!

När jag i det wackra wäder,

Såg dess lätta Nopkins kläder

Wid en ihlning blåsa opp:

Himmel! må min hand ej lämna,

Denna teckning, dessa qwal

Och jag mig på ödet hämna,

Med en Backi warm Pocal.

Kors jag tror at jag fick slag,

Platt ogjörligt tungan röra,

Käften drogs på sned åt öra

Och mot pumpen ragla jag;

Men wid mina sista stunder

Ropa jag nå skynda dej!

Om nu Nymphen föll inunder

Eller jag, det mins jag ej.

Uff! wid Månans bleka sken

Ser jag än min Flickas kinder,

Hur hon stod så fet och trinder

Och satt fram sit wänstra ben;

Och hur jag af hennes trefnad

All min frögd och lycka njöt;
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Ach! må döden i min lefnad

An en gång bli lika söt.

O du Brandwagt! we din sång

Och den saxen som du sträckte,

Och din skramla som oss wäckte,

We et sådant dinglidong.

Men hwi! höfdes alla weta,

Om det war mor Annika,

Gördelmakarns tjocka Greta,

Eller någon an - wa ba?

Behagas Anecdoter, Historietter m. m.?

Under Drottning Elisabeths regering i England hade åtskillige

Particuliere erhållit exclusiwa Priwilegier på wissa Manufactur

inrättningar och Handels-grenar. Men när Drottningen märkte,

at Nationen i allmänhet war missnögd deröfwer och at Under-

huset beredde sig på en adresse i detta ämne, så återkallade hon

af sig sjelf de Priwilegier, som åstadkommo mästa bullret och

lämnade de öfrige til Domstolens skärskådande. Det ädelmodi-

ga swar Hon gaf wid detta tilfället åt Parlamentets Deputerade,

som kommo up för at aflägga Nationens tacksägelse, förtjänar

at läsas af alla Regenter: "Mine Herrar", sade hon, "jag erkänner

på det högsta och tackar Er på det uprigtigaste för den tilgif-

wenhet Ni hafwen för mig och den omsorg Ni ådagaläggen, at

derå wisa mig et offenteligt prof. Denna kärlek för min Person

har wäckt Ert beslut, at underrätta mig om et fel, som undfallit

mig af okunnighet och hwaruti mit hjärta äger ingen del. Om
Edart waksamma bemödande icke yppat för mig det onda som
min willfarelse åstadkommit, hwad hade det icke warit bedröf-
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weligt för mig, för mig som äger ingen ting i werlden kärare än

mitt Folks kärlek och beständiga sällhet? Måtte denna hand för-

torkas, detta hjärtat förtwina under dödens plågor, förrän hwar-

ken mitt hjärta eller min hand underskrifwer sådana förmåner

för enskilte Personer, som kunna wäcka et billigt missnöje hos

mina undersåtare! Den pragt som omgifwer Majestätet har än-

nu icke hunnit förblinda mig i den grad, at jag skulle högre

wärdera missbruket af et oinskränkt wälde, än utöfningen af en

laglig och på rättwisa grundad myndighet. Konunga Namnets

glänts förtjusar blott de Förstår, som icke känna de skyldigheter,

som åtfölja en krona. Jag wågar smickra mig med den lyckan, at

icke bli räknad bland desse Monarkers antal. Jag wet, at jag icke

håller spiran i handen för min egen skuld, och at jag tilhörer hel

och hållen det samhälle, som updragit mig sit förtroende. Det

är min högsta sällhet, at se detta Riket, genom Försynens bi-

stånd, hunnit til lycka och anseende under min regering, och at

jag har til undersåtare så wärdige människor, at jag otwungit för

dem skulle kunna upoffra både Thron och lif. Jag beder Er på

det förbindeligaste, at icke tilräkna mig de falska mått och steg,

uti hwilka jag kan bli inledd, ej heller de oordenteligheter som

kunna utöfwas i mitt namn. Jag wäntar af Eder denna rättwisa

efter mitt samwetes witnesbörd, som i denna delen ingen ting

har at förebrå sig. Det är Er icke obekandt at en Förstes

Ministrar mer än ofta styras af enskilta afsigter: at sanningen

sällan hinner fram til Konungar; och då bland den oräkneliga

mängd af ärender som öfwerhopa dem, de måste stadna wid de

wigtigaste, är det omöjeligt för dem, at se alt ting med egna

ögon."

En Engelsk Prelat förestälte samma Drottning, at Hon wid et

wist tilfälle mera hade handlat som Politicus, än som Christen.



Jag märker nog, swarade Hon, at ni läst alla Böcker i Bibeln,

utom Konunga-Boken.

För de af wåra Läsare som förstå Latin, kan följande Histo-

riette om denna Drottning, tjäna. En Tiggare begärte allmosor

utaf henne utan för St Pauls Kyrko-dörr. Drottningen, som blef

honom warse, innan han handt öpna munnen, sade til sina

Cavaillerer: Pauper ubique jacet. Tiggaren som hörde detta, swa-

rade i ögnablicket med desse bägge wersar:

In thalamis, regina, tuis hac noctejacerem;

Siföret hoc verum, pauper ubiquejacet.

Colloquium,

Den 17Martii 1781.

Sjunges som: Vaudevillen i Don Micco och Lesbina:

I alt jag följer Tidens Sed.

Hören på den Sorgetonen;

Pengar eller grip Personen,

Inga löften mer at tro.

Flux, grip den Gynnaren, flux på minuten

Der han med glaset cawerar mot truten

Och står med sulan i hand utan sko.

Jo, jo! det gjör så, sa Mollberg - jo, jo.



Himmel hwad för swåra tider!

Hwar en trumpen går och qwider

Som en Uf, en Warg, en Lo.

Flux hugg den Gynnarn, der står han så sluger,

Låfwar i morgon - och ljuger och ljuger,

Ögonen glittra i skallen och glo.

Jo, jo! det gjör så, sa Mollberg - jo, jo.

Aldrig blir man så förwånad

Som när Nalle orn en månad

Tittar fram och rör sin klo.

Knips-knaps-tag Gynnarn, der står han så trygger

Bland Pomerantser och skwalpar och brygger,

Snarkar och hwislar, hushållar i Bo.

Jo, jo! det gjör så, sa Mollberg - jo, jo.

Nej här hjelper hwarken ösa

Tunner Tusan släppa lösa,

Nalle grinar som et O.

Flux gripen Gynnarn i Ljusgrå piguechen,

Där han arbetar den Backi depechen

Kring honom drufworna swettas och gro.

Jo, jo! det gjör så, sa Mollberg - jo, jo.

Dock hwad hjelper all min jämmer,

Om man än wid wite stämmer

EU' jag schasas kring Norr bro.

Men mulnar natten straxt klarnar en stjärna.

Ägde jag Guldet - allons, alt för gärna,

Skänckte jag ända til bandhund och ko.

Jo, jo! det gjör så, sa Mollberg, jo, jo.
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Nu at sjunga just med gamman
Ringer Auctionisten Samman

Tag denna kistan, posito!

Tagen min Luta, min wisbok, min Stånka,

Lyften min kista och kånka - och kånka;

Spänn för min Rustwagn en Gris och en So.

Jo, jo! sa Mollberg så går det - jo, jo.

N:o 6 af Hwad Behagas utgifwes nästkommande Lördag i Holmbergs Boklåda.

STOCKHOLM,
Tryckt hos A. J. Nordström, 1781.



Hwad Behagas?

N:o 6.

i*0> ^/<f afvare Läsare, som icke altid behaga skratta,

införesföljande, skrifuit vid et vist olyckligt tilfälle,

Om Ömheten.

Sjung, ömma Skalde Mö! än är min lefnads Vår;

Än Åldrens grymma köld på inga känslor rår;

An är mitt hjärta spädt, än kunna tårar flyta;

An til en känslolös har mig ej lyckan gjordt,

Och ingen stjärna fådt mit bröst i sten förbyta,

Och genom likars blod mit namn ej blifvit stort.

Så sjung, Du rörda sång Gudinna!

Med mig den Guda vällust njut,

At låta strida tårar rinna

Med dem, som prässa tårar ut.

Jag är ej huggen ur en klyfta.

Hur kan jag se min nästa snyfta

Och vara känslolös?

Långt bort J stolta Slott! Er högd mig icke rör,

Kom ömhet och mig fram til uslas kojor för;

Till Grafven der en Far sin enda Dotter gråter,

Till Zephis, som har mist sin oskuld och sit hopp,

Til sjelfva Lastens gräns, där Ynglingen förlåter

Sin Gud, sin Dygd, sin Mor: och stupar i sitt lopp.

Til Dig min arma olycks nästa

Wil jag med denna Lutan gå.

Wid Ditt, skal jag mitt öde fästa
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För at af ömhet gråta få.

Hvar tår, som ner från ögat flyter

Til slut sig i en pärla byter

At i min Urna infäst bli.

Den Första känslan Du, Mit Uphof! njutit har,

Hon grunden til mit väl och verldens daning var;

Och ömhet mante Dig Din Himmel at förlåta.

MESSIAS! hvilken mängd af känslor rörde Dig!

Du ville mänskja bli, at få som mänskja gråta,

Du ville lida nöd, at ömma - Ack! för mig.

I, som ifrån Förnuftet viken,

Hvar är den hemska afgrunds grop,

Den eld, hvarom I djärft prediken,

At skrämma en enfaldig hop?

Hvad! är jag född at plågad blifva?

Hvad! kan en hedning rosor gifva

Då han bland tisteln runnit opp?

Känn, Männskja! känn Din rätt, gjör Dig och andra godt.

För mänsklighetens skuld har Du ju hjärta fådt.

Men ur mit ömma lugn, hvad dån, hvad brak mig väcker!

Hvad blottas ej för mordgevär!

Mot den man aldrig sedt, man hämdfull svärdet sträcker,

Och den går i triumph, som störste Bödlen är.

Alt nu förödt och ströfvat blifver

Och luften fylls af uslas röst;

Då modren di åt barnet gifver

Vräks dolken grymt i bådas bröst.

I Hjältar! Mänskjo-Slägtets plåga,

I ofta satt en verld i låga,

At vinna några kala bärg.
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Från denna tumleplats jag snart med bäfvan går

I hopp at ömhet se, jag grymhet skåda får.

Hvad! i de helga rum der Lagen skipas borde

Man gamla Fäders rang och guldets värde lär.

Rättvisan, fastän blind, nog lätt utmärka torde

Den vigtskål hvilken tyngst af mynt och skatter är.

En usling sig til jorden kastar,

Han fordrar rätt med bön och gråt;

Men Domarn bort från bordet hastar,

Det rägnar — vagnen kan bli våt.

Ej Gud, oss tid at klaga, jäfvar,

Barbar! då Du i döden bärvar,

Skal dennes Barn anklaga Dig.

Til Er I Ängslans rum, min rörda anda flyr;

Fast dagens klara bloss för Edert mörker skyr.

Här i förtviflans grop, där fasans tårar rinna,

Jag suckar utan tal, och kädjors skrammel hör.

Vid lampans dunkla sken, kan jag väl vilddjur finna?

Nej, Mina likar — Ach! berätten mig hvarför?

Säg, gråhårs man! Så nära grafven

Din upsyn röjer hjältemod?

"Belönt blef jag med tiggar stafven

För det jag vågat lif och blod.

Nyss Faders hjärtat mig bedragit,

At jag åt Barn och maka tagit

Et stycke Bröd ifrån en Rik."

Du! Men hvad far jag se? En järnport öpnar sig,

En Flicka ung och skön med tårar möter mig.

Hvart hän? Til Döden! Hålt! hvem kan til döden dömma?
Omänskliga! har Du, som Mor et mord begådt?
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Du svarar nej, Du sökt et dödfödt barn förgömma,

Du ropar: Gud! Du vet jag ej mit fel förstådt.

Ack! mer hon icke tala hinner

Hon sanslös släpas til et bål,

Och ingen tår från ögat rinner:

Förtviflan inga tårar tål.

En svartgul färg dess hy betäcker,

Åt skyn hon matta armar räcker,

För ingen suck har bröstet rum.

Än Guda lärans kraft af hopp en stråle ger;

An brinner ögat vildt, då hon sin bödel ser.

Men nu en barnslig blick hon til sit uphof kastar,

En blick, som ropar Nåd, som Himlens ömhet rör;

Och nu förtviflad, snabb til bålet bittert hastar

Och jag. Ach! bortvänd jag, det grymma hugget hör.

Om Du, som Gud på jorden blifvit

Blott hade vetat hvad hon tänckt

I det Du henne frihet gifvit

En Dygdig mor Du staten skänkt.

Ack! om Monarker ville ömma!

Vi Alexanders segrar glömma,

Men ej, at Caesar tårar fält.

Behagas följande Berättelse?

De som läst Hiibners Geographie, Swenska Post-Tidningarna

och andre Lärde mäns arbeten hafwa utan twifwel hördt talas

om Awignon. Icke långt härifrån ligger en Sokn, som kallas

Waucluse, bekandt för sin Källa, som blifwit besungen af den



60

namnkunnige Poeten Petrarcha. Hela Soknen tilhörer Grefwin-

nan af Waucluse, som gemenligen residerar i Awignon. Denna
Församlingens Kyrkoherde en quick och särdeles fintelig Man
är synnerligen älskad af Grefwinnan för sina muntra umgänges

gåfwor. Kort före Fastelagen förledit år föll det honom in, at roa

Grefwinnan med et litet uptåg. Till den ändan skrifwer han til

henne et Bref, uti hwilket han ger tilkänna en stor och undrans-

wärd händelse, som tildragit sig i Hans Församling. Händelsen

bestod deruti at en stor Prophet kommit til Waucluse med sju

sina Qwinnor, som fölgde honom öfweralt: at denna Propheten

förut spådt et förfärligt äfwentyr, som injagat fruktan och för-

skräckelse hos alla församlingens ledamöter. Prophetian förde,

at under instundande Fastelag skulle oräkneliga Härar komma
up utur hafwet och lägra sig uti Awignon och hela nejden samt

förordsaka de märkeligaste förändringar. Detta Bref, råkade

Grefwinnan at wisa för en eller annan af sina wänner; och som

Fruntimren äga en särdeles gåfwa, at sprida ut hwad som hän-

der, så blef denna nyheten om den annalkande Propheten och

hans spådom innom twå timmar utspridd i hela Staden tillika

med en hel hop omständigheter, den ena wärre, än den andra,

som hwar och en efter gammal wana gärna tillade. Sluteligen

kom äfwen denna händelse för den Påfweli°;a vice Ledarens

öron. Prelaten, likaså godtrogen som alla de andra, fastnade äf-

wen i den skämtsamma Kyrkoherdens snara. Häpen och be-

stördt öfwer Prophetian trodde han sin skyldighet wara, at låta

fasttaga Propheten, begära uplysning om hans Prophetia och

rådfråga honom om medlen at sätta sig emot de otaliga härarna,

som skulle komma up utur hafwet och dymedelst förekomma

den allmänna förödelsen. I följe häraf lät han afsända en

Maltheser Riddare, som är hans General, med 500 man til häst,

för at uträtta denna expedition.

Om någon föll i förundran så war det wist Herr Kyrko-
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herden wid åsynen af hela denna esquadronen. Denna förund-

ran ökades ännu mera, då han fick weta ordsaken til deras an-

komst och då Commendanten presenterade honom Hans Ecc-

lesiastiqua Nådes Herr V/re-Legatens skrifteliga ordres. Kyrko-

herden kunde intet annat än skratta i sit innersta åt den narrag-

tiga werkan, som hans bref til Grefwinnan hade förordsakadt,

och som äfwen nu upwistes för honom. Emedlertid fick han be-

fallning, at genast lämna ut den förmenta Propheten. Den
Commenderande Generalen blef icke litet glad, då Kyrkoher-

den, i det han bjöd både honom och de öfrige Officerare til

middagen, låfwade at på stället öfwerlämna både Propheten och

hans sju hustrur, hwilka han för twå dagar sedan hade tagit til

fånga. Maltheser Riddaren, i den tron, at hafwa gjordt en stor

förrättning, som genom Vice-Legatens recommendation borde

kunna skaffa honom Chefskapet öfwer alla Kyrkans Troupper,

war wid detta tilfället utom sig af glädje.

Intagen af denna smickrande tanka, wäntade han med otålig-

het, at Kyrkoherden skulle hålla sit löfte. Tre ä fyra andra Kyr-

koherdars ankomst som woro budne til middagen, gjorde något

uppehåll i saken. Änteligen satte de sig allmänneligen til Bords,

och Kyrkoherden befalte sin Hushållerska at låta den arrestera-

de komma in med hela sin suite. På befallning bar hon in en

stor Pastey som genast öpnades, då i den samma fants en stor

Tupp med sju stycken Hönor, alt oförlikneligen wäl och efter

kok-konstens yppersta reglor tillagadt. "Se nu, Herr General",

sade Kyrkoherden, "at jag håller ord. Se här har Ni den store

Propheten med sina sju qwinnor, som satt hans Excellence Herr

Vice-Legaten i så mycket bekymmer. Det förtretar mig, at han

icke sjelf welat hedra mig med sit besök för at få rätt på honom;

han skulle i det fallet fådt sin del utaf fångsten. Det gjör dock

ingen ting: wi skola göra det i hans ställe. Allons, gode Herrar,
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ingen pardon för denne olycks-Propheten äfwen så litet som för

hans flickor, som bebåda oss den annalkande Fastelagen, en tid,

då wi få se millioner tusende Fiskar komma up utur hafwet,

som jag skrifwit til Grefwinnan af Waucluse och utbreda sig öf-

wer Awignon och hela nejden: men jag hoppas wi skola wäl ta-

ga oss ut Allons, gode Herrar, Gaudeamus Prelatens

skål, som procurerat oss det nöjet, at få sällskap af sin Herr

General med hela sin esquadron, som säkert intet wäntades hit i

byn!"

Om någon blifwit förwånad, så war det Generalen. Sedan

första surprisen gådt öfwer kunde han intet annat, än skratta åt

Kyrkoherdens skälmstycke och Vice-Legatens enfaldighet, som

icke förstådt hans Gåta. Han tog sit parti som munter sällskaps-

karl och roade sig det bästa han kunde. Sessionen warade länge

och Backus presiderade med det eftertryck, at de suto til bords

till andra dagen; hwarefter de foro tilbakas til Awignon. Denne

händelse spridde sig ut öfweralt och alla roade sig på Vice-

Legatens bekostnad.

Chacun rit, a ses dépens

De sa lourde meprise.

On a tort; ces accidents

Arrive souvent aux gens

DEglise, dEglise, d'Eglise.

N:o 7 af Hwad Behagas utgifwes nästkommande Torsdag i Holmbergs Boklåda.

Stockholm,

Tryckt hos A. J. Nordström, 178 1

.
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Hwad Behagas?

N:o 7.

— Atqve in qua ratione contenta magis meus,

In somnis eadem plerumque videmur obire.

Lucret. 1. 4.

Då en Auctor för första gången gjör sit inträde i den lärda werl-

den, så tror han gemenligen at allmänheten ingen ting angeläg-

nare har at sysla, än at läsa hans arbeten. Som jag icke är mera

fri från denna fåfängan, än någon annan, så har jag nu på några

dagar bjudit til at uptäcka, hwad som sägs om desse Blad. Har

jag wid et eller annat tilfälle haft anledning, at wara nögd, så

har jag wid flera andra haft all ordsak i weriden, at flatna för

mig sjelf. Det är obegripeligt hwad tomhet jag funnit hos wissa

människjor. Hwilken undranswärd likhet imellan Machiner och

desse kära personager, när de först komma ut om mårnarna,

och huru stumme och syslolöse äro de icke ända til dess någon

Articel i Posten eller Allehanda hinner sätta dem i rörelse!

Detta slags folket äro just i wåre Författares smak; fölgaktligen

äfwen uti min; man må lämna i deras händer hwad man beha-

gar, så är det blott det nya, det roliga, som de fråga efter. Har

jag haft skäl at fägna mig öfwer detta folket, så har jag icke blef-

wit litet deconcerterad af andras oskickelighet i denna delen.

Denne classen är wäl begåfwad med en wiss slags nyfikenhet,

men utan all slags eftertänka, ögna de igenom både mina och

andras skrifter mer som spectateurer, än som Läsare. Men som

det är föga satisfaction, at närmare undersöka en sak, som rörer

så nära en auctors reputation, så har jag, conjunctim med mina

medarbetare på Lilla Victoria, beslutit, at gå min gilla gång och

litet eller allsintet bry mig om hwad som säges. Behagar Läsaren
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emedlertid hålla til godo följande Dröm, som Håf-Rådet berät-

tade mig här om qwällen, så skall det wara oss alla kärt:

Under en af mina Promenader eller rättare sagt Betragtelser

öfwer denna werldens bekymmersamma lopp, kom jag at stiga

up i Banqwen. Det war et nöje at se Herrar Fullmägtige, Com-
missarier, Cammererare och de öfrige Ledamöter af denna rika

och ansenliga Corps, alla på sina ställen arbetande i den ord-

ning, som följes i denna wisa och förträffeliga inrättning. Detta

påminte mig den mängd af discourser, som jag antingen hördt

eller läst rörande den allmänna Creditens förfall och de medel

man anwändt til dess uprätthållande, hwilka merendels altid

warit fruktlöse efter de warit grundade på den personliga egen-

nyttan och enskilte afsigter. Hwad jag hade tänkt om dagen, fö-

rekom mig sedermera om natten. Mig tycktes at jag befant mig

i stora Rummet i Wäxel Banquen, der jag dagen förut warit,

men i stället för det sällskap jag då hade lämnat der, blef jag

främst fram i salen warse, et ungt Fruntimmer af en förtjusande

skönhet, sittande på en Thron af purt guld. Hennes namn, sa-

des mig wara den allmänna Crediten. Wäggarna i stället för at

wara utzirade med målningar och chartor woro tapitserade med
åtskillige Konunga-Bref och Riksdagsbeslut, teknade med guld-

bokstäfwer. Främst i salen såg man Regeringsformen - och midt

emot det unga Fruntimret woro alla Banco-Ordningarna. Hon
syntes sätta et dyrbart wärde på desse Tapeter och fästade oup-

hörligen sina ögon på dem med en hemlig förnöjelse, som hwar

och en kunde märka; men wid samma tilfälle såg man henne

orolig och bekymrad, så snart det minsta rörde sig, som på et

eller annat sätt kunde skada dem. Hennes utseende röjde en

utomordentelig rädsla; antingen det då war af delicatesse i sjelf-

wa temperamentet eller Hon war tallen för migraine, som jag

hörde af en som icke war af hennes wänner, så darrade Hon och
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bytte om färg wid minsta buller. Jag fick äfwen weta, at ingen

kunde ha en mera swag hälsa, än hon, äfwen ibland folk af hen-

nes egit Kön; Hon var sujette för de märkeligaste omwäxlingar,

så at då hon den ena stunden war fet och frodig, war Hon den

andra mager och borttrånad, som en sqwelette. Lika så hastigt

som hon blef sjuk, så kunde hon bli frisk så at Hon ofta innom

några minuter passerade ifrån de mäst förtwiflade plågor til den

gladaste hälsa.

Jag fick sjelf tilfälle at se de hastiga förändringar, för hwilka

hon war utsatt. Twänne Secreterare suto wid hennes fötter och

togo emot Bref ifrån alla werldenes delar; en af dem war stän-

digt syslosatt, at läsa up dem. Hon afhörde denna lecture med
största upmärcksamhet och alt som Tidningarna woro goda el-

ler elacka, så bytte hon om färg. Bakom Thronen stod en otalig

mängd Pänninge-påsar upstaplade på hwarandra ända up i ta-

ket. Gålfwet war betäkt af guld-mynt, hwilket formerade åtskil-

liga Pyramider. Jag föll häröfwer i djupesta förundran, men min

undran minskades då jag fick weta, at hennes händer hade sam-

ma kraft, som fordom en af Lydiens Konungar, at alt hwad hon

rörde wid förwandlades i guld.

Efter flere besynnerliga och bullersamma tankar som före-

komma i en dröm, tyckte mig, at det blef et owäsende i Salen;

dörrarna öpnades och et hälft dussin de faseligaste spöken kom-

mo in. De gingo twå och twå och formerade sins imellan en

slags Ballet. Det wore ledsamt at beskrifwa deras Personer och

kläder; det torde wara nog, at underrätta Läsaren at det första

paret war Enwäldet och Anarchien: det andra war Skrymteriet

och Atheisteriet, det tredje war Slösagtigheten och en Yngling

om några tjugo år, hwars namn jag icke kunde få weta. Han
hök uti ena Handen en bar wärja med hwilken han under dan-

sen fägtade emot Banco Ordningen, och i den andra hade han

en Swamp.



66

Af hwad jag förut berättadt kan Läsaren föreställa sig, huru

förskräkt det unga Fruntimret skulle blifwit, om hon råkat se en

enda af desse spöken: döm då i hwad tilstånd hon kom, då hon

fick se dem alla tilsammans: wid denna åsyn föll hon ner och

förlorade all sansning.

En lika hastig förändring skedde med Pänninge påsarne och

guld-högarna. En del löstes up och tömdes til mer än tre fjärde-

delar; de öfriga fyldes med wäder. De bägge Pyramiderna, som

stodo på hwar sin sida om Thronen, syntes blott som twänne

små pappers-stoder.

Under det jag sörgde öfwer denna allmänna förödelsen, för-

swann hela skådespelet. I stället för de förfärliga spökena, fick

jag se en annan entree af glada och älskanswärda warelser. Det

första paret war Friheten med Monarchien til höger, den andra

war Religionen i sällskap med tolerancen; och den tredje war en

Person, som jag icke kände men som förde Sweriges Skydds gud

wid handen. I samma ögnablick, som de syntes, uplifwas det

unga Fruntimret, Pänningepåsarna upfyltes och återtogo sin

fordna wälmåga; pappers stoderna förwandlades i Ducat och

Riksdalers pyramider. Jag waknade, ledsen at en så glad dröm
icke skulle räcka längre.

N:o 8 af Hwad Behagas utgifwes nästkommande Torsdag i Holmbergs Boklåda.

STOCKHOLM,
Tryckt hos A. J. Nordström, 178 1

.



Hwad Behagas?

N:o 8.

fr » » — »

Minnes-Runa öfver Ordens-Piplekaren Kn***

Bacchi.

Högstbeskänkte. Man.

Capellisten. Och. Ordens-Piplekaren.

N. N.

Hvilar. Under. Denna. Pumpstocken.

På. Näringsstället.

Hamburg.

Hvarest. Dess. Qvarlämningar.

Wäntade. Policens. Föranstaltande.

Den. 16. Junii. 1776.

Låg. Ätt.

Tappert. Blod.

Spitsfundig. Tunga.

Lilla. Davids. Knubbiga. Utseende.

I. Illpligtiga. Wärf.

Med. Goliats. Tiltagsenhet.

Bittert. Hjerta.

Klingande. Omgänge.

Filat. Förstånd.

Utgjorde. Denna. Öl-Pyramiden.

Hvaraf. Stoftet. Här. Qvar. Ligger.



Fordom.

Sågs. Denna. Surtouten.

Flägtande. I. DansRummet.

Sönderklappad. I. Portgången.

Krypande. Från. UpbördsCommissarien.

Til. Krögaren.

Fram. Och. Tilbaka.

I. Trasa. På. Trasa.

Med. Creditorers. Fördömelse.

Oskära. Det. Annalkande. Ljuset.

Denna. Buxboms. Hoboyan.

Söndergnagen. I. Munstycket.

Messings. Beslaget. Afnött.

Uphängd. På. Pumpstocken.

Ar. Et. Glantsgifvande. Teckn.

Af. Glättiga. Wärf. I. Tiden.

Denna. Trepundiga. Peruqven.

Som. Qvar. Ligger. Wid. Ölstånkan.

Dunstar.

Mindre. Högfärdens. Illaluktande.

Pomada.

Än. De. Redelige. Mäns. Canel. Och. RosSolis.

WandringsMan.

Stanna. Wid. Denna. Pumpen.

Sätt. Dig.

Ty. Aftonen. Är. Nära.
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Hölg. Ditt. Anlete.

At. Ej. Ångan. Af. Dina. Carbunklar.

Antänder. Pumpståcken.

Men.

Maka. Dig. Å. Sido.

På. Det.

Dina. Efterkommande.

Ej. Må. Nedsöla. Sina. vådor.

I. Din. Smörja.

Trohörsamst upsatt

af

von EHRENSUGGA

Ödmjuk Relation om Ordens-Oboisten och Corpora-

lens Movitz sidsta sjukdom, i allraödmjukaste Concept

til hälften upsatt och dels til hälften i minnet, under af-

waktan af framdeles utgifwande på trycket i lika öd-

mjukhet förwarat

af

von Ehrensugga.

Äldsta Commendeur af de twå Förgylta Swinen.

Enligt senaste angenäma sammanwaro wid Danto-Bomen hos

Löfbergskan på Gula kråkan, och då som jag låfwade, i anled-

ning af et mig fråntrugad löfte, at fullborda innehållet af berör-

de låfwen, meddelas nu som följer efter följande Relatio Facti &
Morbi, Horum Harum Morborum, His, ris, te capriss, copisan-

dum, Anistrandum, so Voltibus tracis, Salutem.

1780.
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d. 1 Januarii. Ordens-Piplekaren och Oboisten Movitz kla-

gade i början af året likasom de förra framledne åren, at Han
swårligen anfäktades af en slapphet, så at Medici efter noga un-

derkänning trodde samma slapphet härröra ifrån någon dem
obekant wärkan och ordsak; de continuerade emedlertid, at för-

skrifwa sådane läkemedel, som troddes kunna häfwa hwad fe-

ber, fråssa, Hicksjuka, Catarrh etc. man wille, med et ord så

wisligen, at et enda Recept förslog för både kända och okända

sjukdomar. Emedlertid lunkade Sal. Piplekaren sjelf ikring, för

at upwagta wederbörande Nyårs-dagen tidigt om morgonen,

hwarföre han ock med sit Nya Boxboms Oboe blåste en

Morgon-Psalm i hörnet af Halländska-Dyn, derifrån til Stjär-

nan, så til Freden, Markattan, Äplet, Wasen, Winfatet, Tre

Remmare och Stockholm Slott; eftermiddagen som det war en

bister köld, tog han Madams röda Hermelins-Capronica på

gröna Lärkan, stack Oboen under Armen och Bouteillen i fick-

an och wandrade så til Didric Fiks-Gränd, därifrån til Tuppen,

MidnattsSolen, hwaräst han måtte förkylt sig. Sedan Han där

tagit sig en så kallad Pollack och en half dito Vergess mir nicht,

kände Sal. Ordens-Piplekaren en tryckning öfwer bröstet, och

at sjelfwa hjärtat blef honom så tungt, som en Kypare skulle

wälltat öfwer honom en Bränwins-Åhm i full gäsning. Han ha-

de då efter berättelse inhändigadt den 15:de Supen Cummil, af-

satt med någon Malört, samt derpå en Huggare Pomerantz då

wärken och tryckningen stadnade.

Commendeuren leddes Hem.
d. 2 Januarii Befants hafwa en förtretelig swulst i spott kört-

larna eller på Latin Parotides och Maxillares; och som hälst

Driksmedel härwid äro wanlige, altså ordinerades Commen-
deuren under det han låg insomnad öfwer Bruns-taket på

Hamburg, at så snart han upwaknade, förtära en stärkande

Bouillon af Pomerantz Essence, Rossolis afsatt med Malört
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Extract och med sönderbetade Råg-skorpor från Gröna-Jägaren

på Södermalm; eftermiddagen utgick med tämmelig lust, at

dricka, men ingen serdeles appetit til mat; mot aftonen intogs

et eller par preservativer för förkylning, bröstklämning m. m.

Den sjuke Gurglade sig med Persico och hängde sin Blå

Schaggs-råck på Pump-ståcken drack derpå i bara skjortan en

kruka Buska, och 4 a 5 kannor Körs-bärs-Öhl, samt en eller an-

nan afsättare Pomerantz, hwarpå Månan geck in i Målnen och

Brandwakten nikade på Portstenen klåckan slog half 1

.

Commendeuren leddes Hem.
Den 3 Januarii. De första tilfälligheter i wanliga hals-sjukdo-

mar är rysningar, Hetta, mattighet, ondt i hufwudet m. m.

Methoden för en Läkare härwid är inflammations förekom-

mande, hwarföre gafs den sjuke et hälft stop mindre starckt

Finkel, afsatt med tre åttondels quarter Cummil; det hade den

wärkan, at Patienten fölgde underteknad ner til Rostoch för at

slå Kägglor om twå supar för hörnan och tre för Kungen

Continuation framdeles.

N:o 9 af Hwad Behagas utgifwes nästkommande Torsdag i Holmbergs Boklåda.

STOCKHOLM,
Tryckt hos A. J. Nordström, 1781.
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AVERTISSEMENT.

Bortom den aflägsna så kallade nya vägen å Norrmalm

och St. Johannistrakten, under en förmultnad kroppås och ett

till hälften afvältradt tak, der vindsgluggen småningom börjar

undandraga sig dagens ljus och skorstenen nedsjunka i gatan: -

derstädes, - inom några alnars kullblåst stakett, mellan glasbi-

tar, skosulor och purpurier af culörta trasor, i hörnet mot ett af-

träde, bakom en nedfallen mangel, på en gammal lurfvig

Drottning Kerstins gyllenläderstol, i gruset efter en af brandsyn

sönderslagen kakelugn, bredvid en kullstjelpt balja sopor,

befinner sig undertecknad fattiga manufakturist, i en röd schar-

lakansnattrock utan foder och öfvertyg, eller samma man som

förfärdigat den så kallade Utterpufferten eller bössan, hvarmed

för någon tid sedan den stora ofanteliga Uttern vid isbrädden å

Norrström blef sårad och skjuten. Sigtet af skotthålet å bemälte

bössa utgör hemligheten i denna inrättning, hvilken under tyst-

hetslöfte blifvit lemnad samma herre, som efter egen och ryk-

tets utsago ägt den lyckan att fälla ofvannämde stora utter.

Emellertid har man trott sig förbunden gifva vördsammeligen

vid handen, att de respective Liebhaber af besagde utterpuffer-

tar kunna ju förr dess hellre hos mig alla mån- och thorsdagar,

då väderleken så medgifver, mot röda planket vid luckan der

som försäljes grädda, sig infinna, för att, om så behagas, med
mig afsluta eller accordera om dylika gevärs förfärdigande: De
åter i landsorterna, som ej äro försedde med tillräckliga com-

missionärer vid den härå framdeles förmodade qvicka afsätt-

ning, äga likaledes frihet till undertecknad sig direkte adressera;



efter ofvangjorde beskrifning på hus och hemvist, då enligit

närlagde i afskrift vidimerade certificater och attestata, man för-

modar hvarjom och enom behörigt nöje vederfaras skall.

Stockholm d. 18 Jan. 1782.

Christian Wingmark
Utterpuffertmakare i Stockholm.

BILAGOR.

N:o I.

Den af Herr Utterpuffertmakaren Wingmark uppfunna in-

vention till uttrars fångst och fällande, är af den beskaffenhet,

att flera dylika djur beqvämligen i ett enda skotts aflossande

kunna ernås, och ser jag icke quare non en slik förmånlig upp-

finning bör kunna aflöpa utan särdeles kostnad i verkställighet,

samt då ett pramium laboris skäligen bör vara anhängdt ad vir-

tutem, alltså recommenderas bemälte Hr Wingmark ömvänli-

gen hos en och hvar i synnerhet till det bästa. Östra Långtuna

d. l4Dec. 1779.

Petrus Ståhleld
P. P. H. T.

N:o II.

Att Utterpuffertmakaren äreborne mäster Christian Wing-

mark, i min och min käraste broders, afskedade Taffeltäckaren

på Oland, Joachim Bredströms närvaro, förleden höstas på isen

vid * * nedfällt 5 stycken uttrar och deribland en hona, atteste-

ras på begäran härmed ödmjukeligen af

Uddevalla d. 19 December 1781.

Peter Bredström.
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N:o III.

Anno 1780 d. 4 Febr. något om aftonen inställde sig välrus-

tade Utterpuffertmakaren Wingmark på isen mellan * * * för att

efter respective vederbörandes begäran anställa prof med de här

å orten ej förr bekanta så kallade utterpuffertar, som förmodeli-

gen medtagit en ansenlig fångst, om ej ett oförmodadt yrväder

infallit, som på anmodan tjensteligen attesteras.

Klingcander.

Ofvanstående afskrifter med originalet lika lydande, intyga

Pierre Mollberg. Cl. Blåsgren
suspenderad organist.
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N:o 1.

Till riksbanksfullmäktige

Högwälborne, Hög- och Högärewyrdige samt Högädle och Hög-

acktade Riksens Högl: Ständers Respective Herrar Banco Full-

mäcktige.

Som jag med all flit och sorgfällighet sökt förskaffa mig insigt

uti de stycken, som kunna giöra mig wärdig att blifwa brukad uti

Rikets tiänst i Riksens Högl: Ständers Banco, och till den ändan

winlagdt mig om att erhålla kundskap i humanioribus och språ-

ken, jämte god öfning uti skrifwande och räknande samt Bokhålle-

riet, Så fördristar jag mig hos Riksens Högl: Ständers Högtför-

näma Herrar Banco Fullmägtige anhålla om den förmånen att till

Extraordinarius därstädes blifwa antagen till att genom flit och ar-

betsamhet blifwa till nådig befordran med tiden förtijänt, skattan-

des jag den förmånen att tiäna i detta Wärcket så mycket större,

som min Sal: Morfader Hr: Kyrckio-Herden Herrmonius haft den

äran i flera år derwid wara en Riksens Högl: Ständers Fullmäcktig.

Under afwacktande af ett nådgunstigt bifall framhärdar med
skyldigste wördnad

Riksens Höglofl: Ständers Banco Högförnäma Herrar Fullmäg-

tiges

Allerödmiukaste Tiänare

Carl Michael Bellman

[1757]
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N:o2.

Trohetsförsäkran till Riksbanken

Såsom högtförnäma Herrar Fulmächtige behagat tillåta mig at i

Banquen få uppwagta och således lämna prof af skickelighet till de

sysslor, som där förefalla och mig kunna förelagde warda; Altså ut-

fäster och förbinder jag mig härmedelst at wara Banquen huld och

trogen och sedan så länge jag lefwer hålla tyst och förtegat, hwad

mig af Banco Wärckets handlingar kan blifwa kunnogt och tyst

hållas bör, så at jag utan mina Herrar Förmäns tilstånd icke det

ringaste deraf för någon uppenbara skall. Så sant mig Gud hielpe

til lif och Siäl.

Stockholm d. 27 Januarii 1759

Carl Mich: Bellman
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N:o3.

Till riksbanksfullmäktige

Hög och Wälborne, Hög-Ährewyrdige, samt Hög-Ädle och

Högacktade Riksens Höglofl Ständers för Banco-Wärcket Herrar

Fullmägtige.

Sedan jag nu mera Trenne åhr warit tienstgörande i Riksens

Höglofl Ständers Banco, deribland öfwer et åhr i Wexel-Banquen

och efter åt i Nummer Contoiret samt med all flit sökt förrätta de

mig anbefalte sysslor, har jag flere gånger önskat någon öppning

äfwen för mig kunde gifwas til befordran med lön på Staten in-

nom wärcket. Således hade wäl min skyldighet fordrat hos mina

närmaste För-Män wederbörande Herrar Banco-Commissarier

mig anmäla. Men som jag nu fått höra förslag af dem skola wara

upprättat til Tiensters besättande i Banquen, hwarom jag dock

icke haft den aldra ringaste kundskap, Så fördristar jag mig nu i

ödmiukhet anhålla det en sådan min okunnighet eij måtte ligga

mig i wägen, utan at jag lika-fullt måtte komma hos Herrar

Deputerade uti nåd och Hög-Gunstig åtanka til befordran med
lön på Staten.

Under afwagtan af nåd- och Hög-Gunstigt Utslag, lefwer jag

med diup wördnad

Hög- och Wälborne, Hög- och Hög-Ährewyrdige samt Hög-

Ädle och Högacktade Riksens Höglofl Ständers för Banco-

Wärcket Herrar Fullmägtiges

aldra ödmjukaste Tiänare

Carl Michaél Bellman.

[14 juli 1761]
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N:o4.

Till Militiae Statens Enke- och pupillkassa

Hög och Wälborne Hög-wyrdige samt Hög-Edle och Högack-

tade Herrar Directeurer wid Militiae Statens Encke och Pupill

Cassa.

Som effter den från Staden för Giäld afwekne Cammereraren

Göding Cammererare Sysslan wid Militiae Statens Encke och Pu-

pill Cassa förmodeligen torde komma at besättas, så föranlåtes jag

härmedelst i ödmiukhet anhålla at wid detta tillfälle som sökande

komma i nåd och hög-gunstig Consideration.

Wid Academien i Upsala har jag sökt inhämta nödig kundskap i

bokeliga konster och wetenskaper samt sedermera i flera utrikes

språk jämte i bokhålleriet hos nu mera afledne Secret: Diurman

hwareffter jag på femte åhret är engagerad i Banquen med Mina

Herrar Förmäns goda wittnesbörd, dock utan at ännu erhålla be-

fordran, hwari Lyckan fast utan mitt förwållande gynnat flere til

tiensteåhren långt yngre.

Under förwäntan af nåd och höggunstig ihågkommelse fram-

härdar

Höglofl. Directionens

Ödmiukaste Tiänare

Carl Mich. Bellman

[November 1762]
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N:o5.

Till Kungl. Maj:

t

Stormägtigste Allernådigste Konung.

Hos Eder Kongl: Maijt, nödgas jag härmed i djupaste underdå-

nighet anmäla, hurusom jag af ungdoms oförsicktighet och åtrå at

producera mig, sedan min lycka i Riksens Ständers Banco warit

nog trög, hwarest jag i fem år med all flit som Extra ordinarie

Cancellist sökt förrätta de mig anbefallte sysslor, blifwit inledd uti

åtskillige omständigheter, som bragt mig at merendels emot gans-

ka dryga interessen utgifwa reverser, upnegociera penningar, hwil-

ket haft den påfölgd at mine borgenärer börjat mig hårdeligen an-

sätta, och jag omsider måst sätta min person i säkerhet genom en

resa till Friedrichshall, hwarest jag enligit i underdånighet bifogade

intygande mig nu uppehåller: men som kärleken til Fädernes-

landet och längtan at på alt möjeligit sätt kunna förnöija mina

Creditorer och med dem öfwerenskomma, upwäckt hos mig den

önskan at få komma tilbaka til Fäderneslandet, så anhåller hos

Eder Kongl: Maij:t jag i djupaste underdånighet om Eder Kongl.

Maij:ts Nådigste Leide bref.

Hwad mine Creditorer beträffar, så kan jag nu inga flera namn-

gifwa än cammarskrifwarne Tharmouth och Grim, utan består

den öfriga skulden af löpande förskrifningar hwilkas Summa jag

hwarcken för wisso kan uppgifwa eller weta i hwars hand de sam-

ma befinnas.

Under afwacktande af Eder Kongl: Maij:ts Nådigste bönhörelse,

med djupaste underdånighet framhärdar

Stormägtigste Aller Nådigste Konung

Eder Kongl: Maijts

Underdånigste och

tropligtigste undersåte

Carl Michaél Bellman.

[September 1763]
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N:o6.

Till riksbanksfullmäktige

Högwälborne, Hög och HögAhrewyrdige samt HögAdle och

Högacktade Riksens Ständers Banco Herrar Fullmägtige.

Som jag nu öfwer fulla 5 åhr warit Extraordinarie Cancelist i

Riksens Högl: Ständers Banco dels i Wexel-Banquen, dels längsta

tiden på slutet i Små Sedels-Contoiret, samt under samma tid med
all flit och trägenhet wid Sysslorna uppwagtat, så länge jag icke af

enskylta angelägenheter en eller annan gång, eller som sällan kun-

nat hända flera gånger derifrån blifwit hindrad. Men jag, oacktad

all anwänd flit, hwarom jag under Arbets-tiden tiltror mig kunna

trygt åberopa mig både Herrar Förmäns och Cameraters intygan-

de, icke haft: den lyckan som andra til tienste-åhren långt yngre,

hwilcka icke kunna berömma sig hafwa warit mera meriterade än

jag, utan mindre, så wida arbetsamhet och skickelighet til sysslan

förknippade med tienste-åhren skola tagas til grund, men likafullt

genom wissa för dem mera än för mig lägliga tillfällen utan mitt

förwållande, och då mig hwarcken innom eller utom Wärcket fe-

lats goda wittnesbörder, niutit befordran fram för mig, och jag så-

ledes finner at jag i den tanckan at som Extraordinarius härstädes

blifwa innom femb åhr befordrad, felat i min uträkning, samt at

wid tiltagande åhren för mig eij wore tienligit längre stanna som

Extraordinarius i Banquen, så anhåller jag härmedelst i ödmiukhet

om afsked från samma Extraordinarii Syssla, efter som jag har bäs-

ta Aparence at göra större lycka annorstädes innom olika kortare

Tid, än det hittils welat taga lag för mig här i wärcket.

Framhärdar med skyldig wördnad

Riksens Högl: Ständers Banco Herrar Fullmägtiges

Arstad

d. 26 November 1763 Ödmiukaste Tiänare

Carl Michael Bellman
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N:o 7.

Till Manufakturkontoret

Hög och wälborne, Hög wördige och Höglärde samt Hög-Ädle,

Ädle och Hög aktade Herrar Fullmäktige wid Riksens Högloflige

Ständers Manufactur Contoir.

Sedan mina kära Föräldrar dragit den omwårdnad för mig, at jag

fått inhämta Boklige-konster och de för Borgelige sammanlefna-

den mäst nödiga Europeiske språk, samt nu mera hunnit til den

ålder, at jag bör utwälja det ämne hwaruti jag framdeles kan gagna

mitt kära Fädernesland och således blifwa en nyttig med-borgare;

Så har min hog förnämligast fallit på den delen af Rikets

Oeconomie, som Riksens högloflige Ständer lämnat under deras

Manufactur Contoirs öma wård.

Min allerödmjukaste anhållan är fördenskull det taktes Höglof-

lige Manufactur Contoiret förunna och utse för mig ett rum, at så-

som Extraordinarius wid Cancelliet eller något Contoir, få fullbor-

da min åtrå, och dymedelst tillika ådaga lägga med hwad flit och

åhåga jag mig föresatt, at effterkomma alt hwad mig kan anbefal-

las. Jag underkastar mig föröfrigt Försynens wälbehag och wäntar

mig i sinom tid en sådan ihogkommelse, som mit upförande för-

tiänar. Under förbidan af nådgunstigt bifall framhärdar med djup

wördnad

Riksens Högloflige Manufactur Contoirs

allra ödmiukaste tiänare

Carl Michael Bellman.

[Augusti 1764]
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N:o 8.

Till Kungl. Maj:

t

Stormägtigste Allernådigste Konung!

Uppå fleras anhållan at genom trycket utgifwa de tid efter annan

af mig författade Poesier; wågar hos Eder Kongl: Maijt jag i diu-

paste underdånighet bönfalla om Eder Kongl: Maijts nådigste

Privilegium härå, under namn af Bellmans Poetiska arbeten.

J anseende till det dryga förlag ett sådant arbete fordrar och mi-

na swaga willkor, dristar i lika underdånighet jag bönfalla om nå-

dig befrielse ifrån Carta Sigillat: recognition.

Framhärdar till grafwen

Stormägtigste Allernådigste Konung!

Eder Kongl: Maijts.

Alldraunderdånigste och tropligtigste

undersåte och tjänare

Carl Michaél Bellman.

[Juli 1772]
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N:o 9.

Utan adressat

Min gunstiga och charmanta Syster!

I går var min ankomst från Strahlsund Postvägen, och undfik

jag dit angenäma bref, under den 12. i thenna månad i Grissel-

ham. Trött utaf resan var det mig en glädje, hvilken hvarcken

Poeter, eller Propheter, Skrifvare eller andra dagdrifvare kunna be-

skrifva. Jag finner theruti huru min lilla vän raillerar med sin tie-

nare, och kallar honom för sin söta Gumma; tusend tack bästa

hierta lilla, jag skall alltid om jag är så lyklig att vinna dig, till min,

för dig lefva och dö med dig, som din trognaste Gumma; Du hitta

just på samma ordstäfve som General Laudon gaf mig efter

Bataillen vid Schweidnitz, nu ser jag frodig ut och mår så väl, men
suckar ännu för dig, och kikar som en hök efter en Canarie Fogel,

som en Pastor efter en Carolin, och som en full bonde efter en

kall-sup, bästa hierta lilla jag har hiem åt dig 18000 alnar fina

spetsar, 6 Ankare Danziger Brändvin, 2. Åmar öhl. 1. Bouteille

extra godt Piemonter vattn, 1. Näsduk och 6. par Pistoler, låfvat

vare himmelen jag har låtit uttaga 5. kulor i axeln, och 17 i vänstra

foten efter attaquen vid ./: stället mins jag intet ./: Söta vän ha vj

något till äta när jag kommer till staden, ty nu har jag intet ätit på

åtta dagar, och lefver utan både skor och mat - disperat - din i dö-

den trogna vän.

Hercules Mésost.

[1773-74]
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Utan adressat

Högtährade Kiära Syster, må alltid väl!

Efter som tid och tillfälle medgifver, så kan jag intet underlåta

med mindre Kiära Syster tillskrifva, såsom tillfälle medgifver och

berätta, att jag Gudskie lof mår väl och tackar Gud för en god häl-

sa, hvilken jag önskar beständigt continuera. Beder Kiära Syster så

mycket intet glömma bortt sin lilla vän och tienarinna, och angå-

ende Bolstervaret så har ja talt vid Madamen, men hon ha inte

hört af Bolstervaret, söta Syster mina Klippingshanskar ligga på

sahls bordet, sist jag var hos Kiära Syster i östhammar, om någo

bud går hit till Tellje, så lätt Greta ta di där hanskana me sej, som

ja glömde i östhammar; Anbelangandes värven så vill Gumman ha

mera inslag, garnet ä förmycke bykt å har inte go tåt. Faster

Smörstedt ha fådt sej en liten doter å jag mä Anna Keysa ha vari

hos henne i 8 dar, min Bror studenten ha fådt tocke utslag, på

händerna, så de ä förbolt åt eljest hörs inte nyt af utan vj tacka

Gud för en go hälsa, och jag så mycke hälsa Cousinerne, säden står

herrlig å glöm inte nystfoten fahr väl söta vän, Sara Lena kommer

från oss å har stadt sig te Grenna hos Asprolins, må väl söta du å

helsa alla bekanta, ja lefver din tjenarinna å beständiga vän

Cöcilia Piokström

[1773-74]
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N:o 11.

Insändare i Dagligt Allehanda 2/9 1773

Som jag förnummit, det Bokhandlaren Holmberg genom Trycket

låtit kungöra, at han med mitt samtycke wore i begrep låta trycka

några af mig författade Poetiska Arbeten, eller så kallade Fredmans

Epistlar, också begärt och til äfwentyrs redan upburit Pränumera-

tions-Medel därå, finner jag min skyldighet wara avertera det

Respective Allmänna, at Bokhandlaren Holmberg aldrig af mig er-

hållit hwarken tilstånd eller Manuscripterna därtil, utan har jag fo-

gat den anstalt wid mina Arbeten, som snart komma at utgifwas,

at hugade Köpare ej beswäras med någon Pränumeration därå.

Carl M. Bellman.
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Till Kanslikollegium

Högwälborne Herr Grefwe Kongl: Maijts och Rikets Råd, Presi-

dent Riddare och Commendeur af Kongl: Maijts orden.

Högwälborne Herr Baron, Kongl: Maijts och Rikets Råd, Com-
mendeur af Kongl: Nordstierne orden.

Så ock

Hög och Wälborne Herrar, Herrar HåfCanceller och Riddare af

Kongl: Nordstierne orden, Herrar Stats Secreterare och Cancellie-

Råd.

Som jag uppå hög befallning och i anseende till .Allmänhetens

åstundan är sinnad, at igenom trycket utgifwa, ett af mig författat

Poetiskt arbete med tillhörande Musique, under Tittul, Fredmans

100. Epistlar; så är hos Edra Excellencer och Höglofl. Kongl:

Cancellie Collegium min aldraödmjukaste ansökning, at å före-

nämde wärck, winna nådigst privilegium uppå en tid af tijo år. Jag

gjör mig förwissad om nådgunstig willfarelse härutinnan och fram-

härdar med diupaste wördnad.

Edra Excellencers

och

Höglofl. Kongl: Cancellie Collegii

aldraödmjukaste tjenare

Carl Michaél Bellman.

[November 1773]
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N:o 13.

Till Kungl. Maj:

t

Stormägtigste Allernådigste Konung!

Jnför Eder Kongl: Maijts tron, wågar jag i diupaste underdånighet

bönfalla om Eder Kongl: Maijts nåd, uti ett ämne som rör min

wälfärd. Jag har i comique smak författadt ett Poetiskt och Musi-

caliskt arbete, kalladt Fredmans 100 Epistlar. Allmänheten har

hugnat mig med sitt bifall och sedan det på Holländske Språket

till en del blifwit öfwersatt, hafwa landsmän och Wänner öfwertalt

mig, åfwannämde Arbete till trycket befordra, behörigen öfwer-

sedt, ändrat och förbättradt, at däraf i mina Poetiska omständighe-

ter draga någon förmån.

Eder Kongl: Maijts nåd, som så rikeligen upmuntrat mig och

som är den enda skygd, hwarunder En Skald med lätthet och i

lugn kan täncka och skrifwa, försäkrar mig redan, att i denna min

underdåniga ansökning om Eder Kongl: Maijts Privilegium till

tryckning af mitt arbete, winna Eder Kongl: Maijts nådigaste bi-

fall.

Jag framhärdar i döden

Stormägtigste Allernådigste Konung,

Eder Kongl: Maijts

Aldraunderdånigste och tropligtigste

Undersåte och tjänare

Carl Michaél Bellman.

[Maj 1774]
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N:o 14.

Till okänd adressat

Ädel och högaktad Herr Secreterare!

Som min bror berättat mig att, då han haft den äran och talt

vid herr Secreteraren om pass utfående til sin utländska resa, har

herr Secreteraren täckts begära en billet af min hand i det ämnet.

Jag har vid den saken intet mer att andraga, än att jag vet det han

ingen hvarken är något skyldig och att han i afsigt att vinna brö-

dets lycka företager sig denna resa. Jag recommenderar ödmjukeli-

gen hans angelägenheter och lefver med vördnad

Adel och högaktad hr secreterarens

ödmjuke tjenare

Carl Mich. Bellman.

Stockholm d. 15 Septemb. 1774.
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N:o 15.

Insändare i Dagligt Allehanda 7/111 776

Som i Gårdags-Bladet finnes annoncerat at uti Runemarks Bok-

låda finnes til köps: Nyligen utkomne Djurgårds-Nöjen af Poeten

Bell: och den respective Allmänheten däraf torde förledas tro, det

jag undertecknad wore Författare til en så lumpen Skrift, så finner

jag mig föranlåten härmedelst tilkänna gifwa, det jag anser för en

wanheder, at ens misstänkas som Auctor, och at jag med denne

Skrift aldrig haft, eller wil hafwa någon befattning; hållandes jag

den som sådant debiterar, för en uppenbar osanningsman, som af

någon förmodelig och föraktelig winnings-lystnad därtil blifwit

förledd. Stockholm d. 5 Nov. 1776.

Carl Michael Bellman.
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N:o 16

Till Kungl. Maj:

t

Stormägtigste allernådigste Konung!

Eders Kongl: Maijt har i nåder behagat tillägga Kongl: Nummer-
Lotterie Directionens Ledamöter och Betjening tillökning genom

wissa procent å deras löner, jag har ensam måst widkännas det öde

at eij wid detta tillfälle blifwa delacktig af en dylik Eders Kongl:

Maijts nåd; hwarföre jag hos Eders Kongl: Maijt i djupaste under-

dånighet bönfaller at mig aldranådigast en lika förmån måtte för-

unnas.

Jag framhärdar till mitt yttersta

Stormägtigste Allernådigste Konung

Eders Kongl: Maijts

underdånigste och tropligtigste

undersåte och tjänare

C Mich: Bellman.

[Augusti 1777]
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N:o 17.

Till Fredrik Sparre

Högwälborne Herr Baron och HåfCanceller samt

Commendeur af Kongl. Nordstjärne orden.

Uti Högwälborne Herr Barons och HåfCancellerens hand wågar

jag aldra ödmjukast öfwerlämna medföljande handlingar; Gud wet

om jag ej gått för långt i min wänskap för Sökanden och igenom

mina trägna upwacktningar blottställer mig för Högwälborne Herr

Baron och HåfCancellerens mindre nådiga ynnest och wälwillja

för min ringa Person. Men jag må då lida med min nödlidande

nästa.

med diupaste wördnad framhärdar till mit sista.

Högwälborne Herr Barons, HåfCancellerens

och Commendeurens

Carlberg den 4. Julii 1779 Aldraödmjukaste tjänare

Carl Michaél Bellman.
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N:o 18.

Till Patric Alströmer

Nyss opstigen ur min säng ganska sjuk och swag, mägtar mina

ögon knapt skåda morgonrådnans wackra rand och de stridande

mörkblå skyar, som förbida Jophurs ankomst i Sin Blixt och

Wrede; mine ögon äro tunga, hjärtat klappar, handen darrar och

benen swigta under det föttern snafwa i tåflorna; men hwad we-

derqweckelse hämtar jag då ibland mina papper? jag finner et

Fynd, som är wärdigt at å nyo nedfyndas i Herr Commerce Rådets

och Riddarens gömma.

Medföljande Tyska idée är lämpad til Kung Carl den XII: tes

död. Jag tror Herr Commerce Rådet och Riddaren gläds med mig,

at finna Döden utan rumpa kunna sitta på Wagnsskjärmen i en

positur, som skulle han wilja gå til stols, fast det är emot Naturen,

at denna skjördemannen kan hysa några excrementa in ano. Utan

ögon kjör han sina parade bruntar, steg för steg, håller piskan i

benknotorna och skenbarligen med torna skallen ropar hej; aldrig

har man för öfrigit tagit sig den notion om döden, at han är tjänst-

görande Kammar Råd och kan föra Regalierne; men Tysken, har

tagit bortt timglaset och Lian, och i det stället strödt Spiror,

Kronor, Swärd och Pikar i hans Phaeton, hwarföre han ware för-

bannad til snille och hjärna och alt Tyskt förnuft.

FörblifS:T:

ödmjuke tjänare

Bellman.

[Trol. omkring 1780]



N:o 19.

Till Badin

Mon Chere.

Jag gjör allt till willjes och är det kongl. håfwet till mitt yttetsta

trogen och tillgifwen. Jag önskar detta wore till nöyes, men som

ingen utskickad ifrån dig hos mig sig infunnit, nödgas jag skicka

ned på slupen som i afton söndag afgår. - anmäl min respect till

dem mig känna, samt till Fru de Brunck ifrån mig och min hust-

ru, samt ifrån Lieut: v Felschou och fendrick de Brunck, som i dag

söndag är hos mig då jag detta skrifwer klockan 2 Söndag middag

eller den 7. October 1781

CM Bellman
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N:o20.

Till Kungl. Maj:

t

Stormägtigste Allernådigste Konung!!!

Eders Kongl: Maijt har för någon tid tillbaka, i nåder tilldelt

Kammereraren wid Kongl: Nummer-Lotteriet C. Grahn, dess

Höga Confirmations-fullmagt på Kammererare sysslan: Jag har ägt

den nåden, at af Eders Kongl: Maijt emottaga, min innehafwande

Secreterare-Beställning, hwarwid endast den hugnaden för mig

återstår, at med en lika Eders Kongl: Maijts confirmations-full-

magt blifwa i nåder ihugkommen.

Eders Kongl: Maijts nåd för min person, som nu mer och mer

åldras, gjör at jag i underdånighet lämnar denna min wälfärd, i

Eders Kongl: Maijts hand. ... Eders Maijt löser på en gång upp

den knut som et widrigt öde sammanflätadt, förlossar den som

Eders Maijt aldrig bundit, gläder den som Eders Maijestät aldrig

bedröfwadt och gjör mig lycklig.

Stormägtigste Allernådigste Konung

Eders Kongl: Maijts

underdånigste och tropligtigste

undersåte och tjänare

Carl Mich. Bellman

[Februari 1782]
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Insändare i Dagligt Allehanda 24/4 1783

En utaf dem, som förledne Lördag, enligt nådigt tilstånd, förärat

Billett til Ulriksdahls Spectaclet, åt en af sina bekanta, hwilken

dessförutan aldrig kunnat winna inträde, har erfarit at densamma

bortklipt namnet, förmodeligen för at på et otacksamt sätt fördölja

sin wälgerningsman, låter härmed samma Herre weta, at om han

ej med det första gör honom en Publique och anständig

Reparation, skal han finna sit namn och NL/ESA utsatt i dessa

Blad.
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N:o 22.

Till Övre borgrätten

Högwälborne Herr Grefwe, Kongle Maijts och Rikets Råd,

Riksmarskalk, Riddare och Kommendör af Kongl. Maijts Orden!

Till wördsamst åtlydnad af Eder Excellences nådgunstiga Reso-

lution att aflämna swaromål uppå Kammarskrifwaren Ekeqvists

insinuerade ansökning att af mig niuta betalning för någon slags

caution, kan jag mig öfwer förberörde ansökning nu icke förklara,

i anseende därtill att den med mig communicerade akt, kommit

att förläggas eller ock under resan till Ulrichsdahl den dagen jag

den inhändigade, blifwit borttappad. Jag anhåller alt therföre un-

derdån ödmiukel att Ekeqvist hwilken jag icke kjänner måtte ålagd

warda med förnyad ansökning inkomma; däröfwer jag icke skall

underlåta min underdån ödmiuka förklaring afgifwa.

Med underdån ödmiuk wördnad har ähran framlefwa

Eder Excellences

underdån ödmiukaste tjenare

C. M. Bellman.

[Juli 1783]
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N:o 23.

Till Övre borgrätten

Högwälborne Herr Grefwe, Kongl. Maijts och Rikets Råd, Riks-

marschalk, Riddare och Commendeur af Kongl. Maijts Orden,

Så ock

Högwälborne Herr Baron, Hofmarschalk och Commendeur af

Kongl. Maijts Nordstjerne Orden,

samt

Högwälborne och Wälborne Kongl. Maijts Ofre Borgrätt tillför-

ordnade Respective Herrar Ledamöter!

Sådan afskrift, som här i underdån-ödmjukhet bifogas och skall

wara Höglofl. Riksmarschalks Ämbetets Utslag uti ett Utsöknings

mål emellan en wid namn Ekequist och mig, är mig den 25te i

förledne månad tillstäld; men som den samma både är ocharterad

och ovidimerad; så kan jag ej anse den så behörig, som Lag bjuder,

och förthy icke wågar beswär emot ett sådant papper, inför Eders

Excellence och Höglofl: Kongl. Ofre BorgRätten, anföra, utan för-

anlåtes härmedels, till förekommande af oreda, i så beskaffad om-

ständighet, i underdån-ödmjukhet, reservera mina i Lag grundade

Fatalier, och tillika anhålla, at Wederparten Ekequist måtte åläggas

tillställa mig en sådan afskrift af Höga Riksmarschalks Ämbetets

Utslag, som Lag bjuder, i fall något Utslag uti detta mål gifwit blif-

wit.

Med underdån-ödmjuk wördnad framhärdar

Eders Excellences

och

Höglofl. Kongl. Öfre Borg Rättens

underdån-ödmjuke Tjenare

Carl M Bellman

[November 1783]
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N:o 24.

Till Kungl. Maj:t

Stormägtigste Allernådigste Konung!!!

Sedan under den Högstas wälsignelse, min underdåniga nit och

glädiesång mycket bidragit till afsättningen af de Regale Bränne-

riernes gode wahror, och äfwen till upmuntran af hazarderade

glupska Insättningar på Kongl: Nummer lotteriet, wågar jag un-

derdånigst bönfalla om en liten gratification af 333 Riksd. Specie

uppå någondera af dessa fonder.

Allernådigste Konung!!!

Backi-Tempel är nu öpnadt. Allmänheten har derigenom fatt

första gången del af mina arbeten. De medföra ingen elak wärkan

då de äfwen roa. och om någon gång min lyra jagat bekymret från

Thronen, äger jag all den förtjenst, som gjorde Maros lycka.

framhärdar till dödsstunden i djupaste underdånighet

Stormägtigste Allernådigste Konung

Eders Kongl. Maijts

Allerunderdånigste tropligtigste tjenare

Carl Mich: Bellman.

[1783]
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N:o25.

Till Stockholms rådhusrätt

Högwälborne Herr Baron, Kongl: Maijts och Swea Rikes Råd,

Öfwerståthållare, Academias Canceller, samt Riddare och Com-
mendeur af Kongl. Maijts orden

så ock

Högädle, Ädle och Högacktade Herrar Borgmästare och Råd.

Som stadd i den belägenhet, at genom iråkad skuld, för det när-

warande ej kunna förnöja dem hwilcka i penningewägen behagat

lämna mig sit förtroende, och då sådana medellösa tider inträffa,

så äger jag ingen annan utwäg än att hos Eder Excellence och den

Ädla magistraten anhålla om förmån af Cessio Bonorum, samt

från deras widare kraf blifwa befriad.

Dessa rader hade i detta ögnablick ej innehållit denna min

aldraödmjukaste ansökning inför Eder Excellence och den ädle

magistraten, om några af mina Creditorer behagat afbida, ett efter

min Farbroder framledne General Consuln i Cadix I M Bellman

mig tillfallit arf och Testamente, men som ej ännu hit anländt;

men då En och annan af Creditorerne mig så eftertänckeligen med
oförtänckta mått och steg söka widröra, nödgas jag härutinnan

förnya mera nämda min aldraödmjukaste ansökning, med tillägg,

det mina Creditorer äga af det mig tillfallna arf, som förmodeligen

öfwerskrider deras fordringar göra Sig betalta.

framlefwer med djupaste wördnad Eder Excellences

och

Den Ädla Magistratens aldraödmjukaste tjänare

C M Bellman.
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Förteckning på Dem jag kan erindra mig wara skyldig.

Herr KrigsFiskalen Nobelius - 108 R.

H. Kramhandl. Ek- 50.-

En Sedel i Kongl General assistence Cont:

discont. med Borgmästar Sjödins borgen 50 -

En utlöpande förskrifning med H. HofSecret.

Stenborgs borgen - 60 -

Af Herr Revisions Secret. och Riddaren af

Ugglas utan sedel - 30 -

Herr Hising — 70 -

d°- 25.

Herr Öfwersten och Ridd. Almfeldt utan Sedel - 45.

Victualie Handl. Engel -

Tillgång.

En Pendul

Ett förgyldt bord

En mahogene Bireau.

En Spegel

Twenne par Siden gardiner.

En inlagd Bireau med marmorskifwa.

Ett franskt Skrifskåp.

En stor säng med sängkläde

diversae sängar med sängkläde

En Canapée

diverse bord och stohlar.

Ett fint laqueradt Engelskt Thee bräde med

Swenska werser.

diverse Köks Redskap.

Ett under wägen warande Bibliotheque, som enl den

öfwersände Cathalogue minst uptages till 300 R.
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diverse andra böcker.

Min Medaljon i Gips af Professor Sergell.

C M Bellman.

[September 1788]
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N:o 26.

Till Övre borgrätten

Högwälborne Herr Grefwe, Kongl Maijts och Swea Rikes Råd,

Riks Marskalk, Riddare, och Commendeur af Kongl Maijts

orden.

Hos Eder Excellence får jag aldra ödmjukast andraga, huru, i anse-

ende till en mig communicerad skrift, om infriande af min Skuld-

sedel stor 106 Rdr s - Specie, samma min förbindelse at genast

upfylla är i detta ögnablick öfwer mina willkor.

Jag har i min Gäldenärs Person en hederlig man, som wisserli-

gen på denna min hos Eder Excellence förnyade aldra ödmjukaste

ansökning, bewiljar, mot löpande ränta några månaders anstånd,

under hwilken tids förlopp, jag fortsätter ett witterhets arbete, som

förmodligen håller oss båda skadeslösa, och skall stadga för mig ett

ytterligare förtroende af denne min Wän och Gäldenär.

Med djupaste wördnad framlerwer

Eder Excellences

aldraödmjukaste tjänare

Carl Mich Bellman

[Mars 1789]
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N:o 27.

Till Jöran Schröderheim

Min kära Bror!

I nästa weckas slut får du taga din polette och ge åt någon annan

Caput. ty du och jag får hwar Sin nya husbonde, deij tar diefwulen

och fan tar meij för Proserpina will ha sitt privilegium. Må wäl tills

widare och gjör utsigten blidare jag är

din trogne beridare

Michel gnidare

[Trol. 1789]
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N:o 28.

Till utgivarna av Fredmans epistlar

St: den 5 julii 1790.

Utgifwandet af mina arbeten kan eij hafva annat till föremål än

Allmänhetens smickrande bifall, hwartill i förlag måste användas

Tid, Snille, kostnad och möda.

Jag ärkänner med wördsam acktning, den af Witterhetens wän-

ner mig tillskyndade heder i förewarande Ämne; men så wida jag

tillswidare och på det Andamålet må winnas, ärnar, helt och hållit

wara utgifwarena till tjenst, dels genom mitt otwungna samtycke,

dels at författa, ändra, complettera, jämcka och rätta de af mina

händers wärck som kunna företes; så blir denna min belägenhet

upmärksam.

Den mucicaliska Poesien är af den beskaffenhet, at hon syssel-

sätter mer än någon förmodar, i synnerhet hwad de så kallade

Fredm: Epistlar angår. Arbetet i deras författande är och skall blif-

va omärkligt, oacktadt de oplifwat tusende Anleten och åffta ut-

mattat i sång deras Egen Författare. Häraf följer onvungit, at näs-

tan för mycken tid anwändes at utestänga andra, mera lönande ut-

wägar.

I denna ackt och mening anser jag mig muntrad och belönt, om
mig i tysthet på ett halfft år emot min owillkorliga förbindelse öf-

werlämnas antingen i mynt eller hypotheque en Låhne-Summa af

100 Rdr, som i sig Sielf eij annat är än ett förlag för Snillet. Finner

man sedermera sin utkomst förknippad med min nit i upfindning

och utletande af Text och harmonier, torde då och då en afskrif-

ning å Capitalet äga rum.

Jag förmodar genom mina många wänner på nog kort tid kun-
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na indraga 100 prenumeranter säkert och hederligt folck, ingen

annan hög eller rik wågar sig lyffta pennan till min anteckning.

På det eij minsta egennyttighet, hwilken ägenskap jag blott kän-

ner till namnet, mig måtte förebrås, så will jag till och med, om
denna min billiga, och wederbörandes bästa åsyfftande anhållan

mig afslås, likafullt finnas beredwillig i alt hwad på mig ankommer

i mera nämd Sak, dock med mindre ledighet än jag både mig Sielf

önskar och dem förunnar.

C. M. Bellman.

I morgon följer en ny Fredm: Epistel.
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N:o 29.

Till Nils von Rosenstein

Min nådige Herr Cancellie Råd—

Törss jag så sent upwachta med hwad Herr Cancellie Rådet tilläg-

nas, och dristar jag nedlägga min bok och min wördnad för Hans

Excellence Gref Gyllenstolpe i en så witter hand, som nyss af kam-

martjänaren nämdes at wara sysselsatt till den 24. Julii

min wördnad är oförändelig

Drottningholm d 20 julii 1790. C M Bellman
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N:o 30.

Till C. C. Gjörwell

Min käraste Herr Broder!

Man har bedt mig, och jag ber om tillåtelse af ett rum för dessa

rim i min k. Broders Gjörweliana. dock med willkor af min k.

Broders granskande öga. om så händer, så kan man gjöra en liten

tafla af det Sällskapet som heter Augusti orden, det har sin sam-

mankomst 3 gånger om åhret ordentligen. näml: Kongens födelse

dag — d. 24. jan: dess namnsdag d. 6. Junii, samt ordensdagen d.

19. Aug.: dess Patron är Hertig Carl. Orden inrättad till tacksam-

het af försynens skickelse 1772. ledamöterna utgjöra ett gille af be-

skedligt folck. Förblifwer min k. Broders

ödmjuke tjänare och wän

CMBellman

Stok d. 27 Sept 1790.

NB mig åligger som ordens Taleman, at dessa 3 gånger om åhret

tolcka sällskapets und: wördnad.
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Till Allmänna änke- och pupillkassan

Wördsamste Memorial.

Sedan den Ädle Directionen öfwer Allmänna Enke och Pupill

Cassan benägit bifallit en innestående pension af Ett hundrade

Ellofwa Riks dahlr 5 sk 4 rst Specie för afl: Herr Lagmannen

Bellmans Son, min köttslige Broder Adolph Ulr: Bellman som år

1777 begifwit sig i utrikes krigstjenst till Sjös, utan att sedermera

hafwa låtit höra af sig, till lyftning af dess Syskon och sidoarfwing-

ar; får till undwikande af krångel och ledsamheter med mine

Swågrar och deras bröstarfwingar, jag härmed wördsamt anhålla,

att emot härfogade wederhäftiga Borgen, få lyfta min andel af be-

rörde Summa, som enl. lag på en Broder Lott m[...] 3ne Syskon

delar, för mig belöper till 2/5 eller 44 dir 10 s 8 rst.

Stockholm d: l.Junii 1791.

Carl Michael Bellman
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N:o 32.

Till Nils von Rosenstein

Wälborne Herr Cancellie Råd och Riddare

af Kongl. Nordstjerne Orden.

Denne Frantzman som har den ähran buga för Herr Cancellie

Rådet, har anmodat mig om mitt ringa förord i Hans underdåniga

ansökning, som jag härmedelst i ödmjukhet föranlåtes Herr

Cancellie Rådet yppa.

Hans underdåniga ansökning at hos Konungen blifwa som vica-

rius under Lecteuren Hr. de Roches sjukliga tillstånd i denna post

antagen, lär han Sielf kunna Herr Cancellie Rådet anförtro wid

dess munteliga upwacktning. Men hwad hans personliga förtjenst

beträffar, så jämte fleres hedrande intygande samfäldt med Doctor

Blad skall denna Frantzman, hwars namn jag just nu förgät, wara

capable och af god Litterature utom det att Han tillägnar sig

wärckeligen namn af auteur. —

Herr Cancellie Rådet blir Hans dommare, och jag så länge jag

lefwer

Wälborne Herr Cancellie Rådetz och Riddarens

ödmjukaste tjenare och Broder

C. M. Bellman

Stockholm

den 15 Decemb. 1791.
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N:o 33.

Insändare i Dagligt Allehanda

Älskanswärde Wänner! För den betydeliga Gåfwa mig anför-

troddes at öfwerlämna et Adeligt Fruntimmer, Enka och wärnlös

med sin lilla Dotter, har jag genast hos Eder gjordt redo; men på

bemälte Enke-Frus begäran aflägger jag, i hennes och dess lilla

Dotters namn, en ödmjuk tacksamhet. Wåra tårar äro Eder glada

belöning. Stockholm den 23 Januarii 1793.

Carl Mich. Bellman.
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Till Carl Gustaf Leopold

den 15 julii 1793

Min beskedlige Broder

Under Husar Esquort afhämtade jag för några dagar sedan, Gel-

lerts Portrait pousseradt i wax, sittande innom glas i Sin Cathedre.

Herr HofCancelleren von Engeström har tillåtit dess gravure så-

som Ägare af Portraitet. oförlikneligen wackert.

Skulle min Broder täckas i form af förtal och med sitt namn

pryda wärket med Sin penna och på några sidor teckna Gellert enl.

medföljande beskrifning, utdragen af Gezelii Biographiska Lexicon

wore jag oändeligen förbunden. Nu är så wida at Gellert måste

krypa under prässen, och jag lefwer tills jag lucktar i likprocessen

Min Broders

Egen wän och trogna tjänare

C M Bellman
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N:o 35

Till makarna von Schnell, Årsta

Mina nådiga wänner.

Er godhet är en mig tillhörighet, så wida mitt hierta Er tillhör.

Min wän Fru v. Snell, min beskedliga Syster; min wän, Brödren

och Årsta Gubben på Ängen, allt skall bli bestyrt, men min Son

har i dag gått gali och till medailleuren Martin i stälet för at hämta

hos Landsskappsmålaren min idée, — i morgon är det gjort - Min
hustru som nu är hos mig, jämte Herr Capit. du Croix hälsa Dig,

och jag lefwer Årsta herskapets wän. Jag har warit ganska siuk i

natt. - Hälsa lika Brödren och glöm ej mig när Du kommer till

Staden, jag skall waka för dig - adieu

K Slottet d. 4 April 1794

Movitz.
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N:o 36.

Till Hedvig Elisabeth Charlotta

Alldranådigaste Hertiginna!!!

Tusende gånger har jag kastat och återtagit Pennan, för at i dju-

paste underdånighet med En Skaldesång upwackta Eders Kongle

Höghet: Föremålet för Svenska Skalders inbildning, då de eldas at

sjunga Hjertat, Fägringen och Majestätet till ära. Men innom det

rum min warelse beqvämligen aftynar, händer ej sällan, Aller-

nådigsta Hertiginna! at Anacreon, den Känslofulla Anacreon, för-

vånas mot skymningen vid rytandet af en trampande Skyltwackt

och En skallande Trompetare som trummetar mig Pennan ur han-

den.

Ändteligen mot Middags-Solens annalkande Högtid, ser jag

Fanorne sänkas, då fältet utbreder Skuggan af Eders Kongle

Höghets dyra Person och Fröken Diibens skymt, i farten på de

glimmande gyldene Hjulen. Himmel! i detta vackra ögnablick, blir

Eders KongF Höghet hälsad vid klangen af min Lyra: Hvad min

Inbildning är liflig! - mig tycks, jag redan skönjer May-Stången på

Djurgårds-Parken, bugnande af Agg-krantzar, Glas-Pärlor, Blå-sip-

por och Bjellror, omgifven af dansande Ungdom och raglande

Spelmänn, — i Skuggan flägtar Cyrénens vällugtande Grenar, och

Mandelmjölken svalkas i det blommiga Gräset. - På Vattnet ser

jag vimplade Jakter - och hos de tjocka Tracteurer, Grosseurerne

svettas vid dukade bord af Disconten.

Emedlertid Allernådigsta Bästa Hertiginna, mottag i nåder den-

na lilla Bok, som i all underdånighet öfverlämnas; den är Ett

Snille-Foster af Ett Ars möda. Jag utbeder mig i djupaste underdå-

nighet, Eders Kongle Höghets nådiga Förbön, at Hans Kongle

Höghet Regenten, må i nåder förunna mig En liten Byggning vid
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Canton på Drottningholm, för at i stillhet, skild från en bedräglig

Werld, få fullborda de Poetiska och Musicaliska Arbeten jag har i

värket, i Form af Ett Weckoblad at i Canton utgifvas, pryddt med
Vignetter af Artisster, för at i underdånighet roa Eders KongF

Höghet.

Jag med min lilla olyckeliga Famille, störtad af En Ockrare,

skall ur en liten Pocal af Tenn, nigande och bugande nedan om
den Oppspirande Pyramiden, där Sveriges Första Skald hvilar,

sjunga Eders Kongelige Höghets, Konungens, Hertigen Regentens

och Printz Fredrik Adolphs Lycksalighet - och Rim skola mig ej

tryta.

Framhärdar i djupaste underdånighet

Alldranådigaste Hertiginna

Eders Kongle Höghets

allerunderdånigaste Skald

Carl Mich Bellman:

[Omkr. 10 maj 1794]
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N:o 37.

Till Justitiekollegium

Högädle Herr Lagman och Just.i Borgmästare!

Jag har blifwit kallad till Högädle Magistraten i dag, men wid

Kallelsen så sjuk och sängliggande af gickt at jag eij förmådde utre-

da kallelsens innehåll, så sjuk jag är har jag i wagn i dag morgon-

stunden sökt någon af mine lagkloke wänner at företräda mitt stäl-

le, men Eij funnit någon i Sitt hemwist. Jag beder ödmjukast at

Herr Lagmannen gjör sig öfwertygad, det mitt uteblifwande för i

dag eij härrör af Sidwördnad för kallelsen, så sjuker som jag har

den ähran at framhärda

Högädle Herr Lagmannens och just Borgmästarens

ödmjukste tjenare

CMBellman

St den 14 Julii 1794.
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N:o38.

Till Kungl. Maj:

t

Stormägtigste, Allernådigste Konung!

Under ett jemmerfullt Lif njuter jag ännu en glad stund, då jag

i tankan närmar mig till den Thron, som är Mensklighetens

Tillflykt, och hvarifrån jag så ofta under Välsignelser och med för-

tjusning återvändt -

Allernådigste Konung!

mit minne upfylldt, mit Hjärta ouphörligt genomträngdt af den

Nåd Eder Kongl Maijts Odödelige Far låtit mig röna, höjer jag till

Arfvingen af Den Store Gustafs Egenskaper och Thron en för-

hoppningsfull Suck, troligt den sista, jag åt Mensklig Höghet skat-

tar- O Konung! värdigas höra den!

Min hydda, af stormar länge skakad, tyst af strömmen under-

gräfd, hotar fall: jag nalkas målet för mit lifslopp och förföljes ända

in till Dödens port af den rysliga Tanken, at en älskad Maka och

tre små oskyldige Barn snart skola sakna Bröd, ja! hafva ingen ring

öfrigt, mer än Fattigdomen och sina Tårar-

Eder Maij:t kan med et drag af Mildhet quäfva denne Tanke,

den mäst grymma för et känslofullt Bröst, tillåta mig, at till en

man af Skicklighet och Förtjänst bortaccordera min innehafVande

Secreterare Beställning i Kongl Nummer-Lotteri Direktion-

Eder Kongl. Maijts Mildhet skall finna de mäst rörande

Anledningar till Beviljande al denna Nåd, och jag skall med til-

fridsställelse möta Döden och än i min sista stund Välsigna en

Konung, Hvars Magt är så välgörande för Nödens Barn-
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Med djupaste undersåtelig Vördnad Nit och Trohet framhärdar

i döden

Stormägtigste Allernådigste Konung!

Eder Kongl Maijts

Aller Underdånigste och Tropligtigste

Undersåte och Tjenare

C M Bellman

[Februari 1795]
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Som del XVIII av standardupplagan har tidigare aviserats en vo-

lym "Prosa och brev". En noggrann inventering av materialet har

emellertid senare klargjort att både prosatexter och brev i stor ut-

sträckning fått sin plats i tidigare utgivna volymer, framför allt i

den stora sviten "Dikter till enskilda". Här ingår inte bara skrif-

ter med blandad vers och prosa utan också rena prosatexter, där-

ibland flera brev men exempelvis även den välkända och ofta om-

tryckta levernesbeskrivningen. I standardupplagans första del

återfinns Bellmans företal till den epistelhandskrift som han

1771 skänkte till översten Johan Diedrich Duwall, i del VIII

kompletterat med den personliga dedikationen till denne. Det i

huvudsak likalydande företalet i den handskrift som något tidi-

gare överlämnades till riksrådet Eric von Stockenström har senast

tryckts i Gunnar Hillboms och James Massengales utgåva av

Fredmans epistlar 1990, där också olikheterna mellan de båda för-

orden redovisas i en variantförteckning.

Då en dubblering inom standardupplagans ram inte ansetts

befogad har i övriga delar tryckta prosatexter här uteslutits med
undantag för brev vilka där endast återges i kommentaren. (En

förteckning över prosatexter som tryckts i andra delar av stan-

dardupplagan återfinns nedan, s. 71 ff.) Tidningen Hwad Beha-

gas?, som Bellman och Olof Kexel gav ut tillsammans under någ-

ra vårveckor 1781, har däremot medtagits i sin helhet.

För omständigheter och problem kring utgivningen av tid-
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ningen liksom för dess allmänna karaktär redogörs närmare ned-

an s. 7ff. Detaljkommentarerna till resp. text består i huvudsak av

översättningar av ord och uttryck som blivit främmande för mo-
dernt språkbruk. På ett fåtal ställen har uppenbara tryckfel rät-

tats; i dessa fall återges originalets lydelse i kommentaren.

I anslutning till Hivad Behagas? har ytterligare två texter med
karaktär av samtida skämttidningsprosa medtagits, dels ett

"Avertissement" ur den postuma utgåvan Fredmans Handskrifter

från 1813, dels en beskrivning av ett "Wind-Spel at förekomma

Regnwäder" ur första delen av Kexels Bacchi Hand-Bibliotheque,

1784. Den senare har här placerats som "Tillägg" efter kommen-
tarerna, då attributionen till Bellman inte kan anses absolut sä-

kerställd.

Flertalet brev och skrivelser har tidigare tryckts på skilda håll

utanför standardupplagan. I den mån originalen funnits till-

gängliga har dessa lagts till grund för återgivningen, men i några

fall har endast avskrifter eller äldre tryck stått till buds. Växling-

en mellan tysk och latinsk stil har inte beaktats i trycket. Kom-
mentarerna anger dels handskriftskälla, dels första tryck, i vissa

fall också senare, bättre tryck, samt redogör kortfattat för bak-

grunden till varje enskild text.

Texterna återges diplomatariskt efter i kommentaren angivna

förlagor, vare sig det gäller egenhändiga manuskript, avskrifter el-

ler tryck.

I kommentarerna hänvisas till sida och rad i textdelen. Endast

ursprunglig text ingår i de räknade raderna, alltså även ursprung-

liga rubriker. Däremot ej sådana nummerrubriker och adressats-

bestämningar över brev och skrivelser som saknar motsvarighet i

de bellmanska originalen.

Förutom äldre delar av standardupplagan (StU) har följande

samlingsutgåvor av Bellmans skrifter använts:

Fredmans Epistlar. Text- och melodihistorisk utgåva med
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musiken i reproduktion efter originaltrycket. Textredaktör

Gunnar Hillbom. Melodiredaktör James Massengale, I—II,

Sthlm 1990. (FE 1990.)

Fredmans Sånger. Text- och melodihistorisk utgåva med
musiken i reproduktion efter originaltrycket. Textredaktör

Gunnar Hillbom. Melodiredaktör James Massengale, I—II,

Sthlm 1991. (FS 1991.)

Fredmans Handskrifter, Upsala 1813; ny uppl. med efter-

skrift, ordförklaringar och hänvisningar av Gunnar Hill-

bom, Sthlm 1985. (FHS.)

Samlade Skrifter afCarl Michael Bellman, utg. avj. G. Car-

lén, I-IV, Sthlm [1855-] 1861. (CU 1-4.)

Valda Skrifter afCarlMichael Bellman, utg. av P. A. Sondén,

I-VI, Sthlm 1835-36. (SU 1-6.)

Nedanstående titlar anges i kommentaren endast med författar-

namn och tryckår:

Björkman, A., BeUrnansforskning, Sthlm 1892. (Björkman

1892.)

Byström, O., Kring Fredmans Epistlar, deras tillkomst och ut-

givning, Sthlm 1945. (Byström 1945.)

Ekholm, R., "Bellmansdokument", Bellmansstudier 3,

Sthlm 1929, s. 18 fF. (Ekholm 1929.)

Lindgren, T, Några handlingar om Bellman i Riksbanken, u.

o. 1989. (Lindgren 1989.)

Materialet till avdelningen "Brev och skrivelser" har delvis hop-

bragts med hjälp av de vidlyftiga register och excerptsamlingar

rörande skrifter av och om Bellman som har upprättats av Leif

Kretz och som av denne generöst ställts till utgivarens förfogan-

de. Docent Monica Hedlund har bistått mig med lokaliseringen

av latinska citat. Standardupplagans huvudredaktör, docent
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Gunnar Hillbom, har under arbetets gång fungerat som en in-

siktsfull och stödjande samtalspartner. Jag tackar både nämnda
och många onämnda hjälpare.

Av Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien har

jag tacksamt erhållit ett forskningsbidrag. Tryckningen har möj-

liggjorts genom bidrag från Humanistisk-samhällsvetenskapliga

forskningsrådet, och för övriga produktionskostnader har Bell-

manssällskapet erhållit bidrag från Marianne och Marcus Wal-

lenbergs Stiftelse.

Torkel Stälmarck
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HWAD BEHAGAS?
S. 9-71.

Utförande och publicering

Hwad Behagas? trycktes i Stockholm hos Anders Jacobsson

Nordström och distribuerades av Johan Christoffer Holmberg,

Stockholms Postens ägare. De sex första numren omfattar vardera

åtta sidor i 4°; i de båda sista numren har formatet behållits men
omfånget reducerats till hälften. Pagineringen är löpande, men
då man har hoppat över två sidor mellan nr 7 och 8, har det sis-

ta numret paginerats 55-58. Den grafiska formgivningen är en-

kel. Frakturstilen dominerar; antikva används på vanligt sätt för

latinska och franska citat samt delvis för enstaka lånord men även

för de svenska stensalarna i nr 3 och 8 samt för dikten "Om Öm-
heten" i nr 6. 1 föreliggande utgåva återges antikva med kursiv ut-

om i stensalarna och "Om Ömheten".

Utgivningen aviserades under rubriken Kungörelse i Stock-

holms Posten onsdagen den 28 februari 1781:

"Twänne Författare, som tilförene hwar på sit sätt haft den

lyckan at bidraga til Allmänhetens nöje, ärna äfwen nu på nytt

upwagta med sina arbeten; under titul af Hwad Behagar? äro de

sinnade at utgifwa sina Ark twänne gånger i weckan och sker bör-

jan dermed om Fredag. Prenumeration hwarken begäres eller

emottages på denna deras Weckoskrift, utan köps hwarje Num-
mer särskildt i Holmbergs boklåda."

Två dagar senare, den 2 mars, meddelade en annons i Stock-

holms Posten att första numret av Hwad Behagas? samma dag

"mot middagstiden" fanns att köpa i Holmbergs boklåda till ett

pris av 1 skilling. Numret annonserades även dagen därpå, nu

med tillägg att det innehöll "Petter Bredströms och Christian

Wingmarks Företal". Utgivningen av nr 2 aviseras i det första

numret till "nästkommande Onsdag" och på tisdagen meddelar



8 Kommentar

9?:o i.

Somnia plus vigili quam dormienti nocent.

O v e n :

<V
"""""

o? jo! -Sfccurctt, få' dr fammanljanget min gdfare * * * jag fom
cv til Caracteren dr afffeDaD tullförvaltare i SftåDenDal od) på
treDje året (gnflinge, men nu en fort ttb IjarftäDe* nriftanDe, boen?

De uti £örn&ufet 9?:o 19 på 3RalmffilnaD$*@atan , mig IjdnDe för

några oudllar feDan, at bd|t jag rodnDe mig åt »äggen od> fnarf«*

De i min fota fomn, få f>e$ ocj> röDblommig, fom trots någon af
mina förnäma ©pnnare på 2\emeve eller JDufroan; mig £dnDe fd*

cer jag något befnnnerligt : ftätfan mar ungefärligen fullmtDnatt,

Det roet jag Ddraf, at f>on flög precift 12 i3ol>annté, Då jag f)dng*

De mina blå <Sd)agg$*boj:or på (Sdngftolpen od) €arpufen påGpe*
fieln , jujl i Det famma l>örDe jag en röjt * - * på min dra prccift t

fjelfroa rummet Der jag meD Simman od) barnet låg, något fafta i

början, men fe&ermera i ttlltaganDe, dnteligen ropaDc Den mig i namn
meD en ton , fom Den grofroafh orgptpan t @tor*Äprr*an, « * ? Pet*
tet * Petter c pettec 25reftfh*6m od) Det 3: ne gånger å raD —
5Du bltu intet gammal. 3ag mumlaDe unDer lafanct od; frcaraDe

^xvab ^cfragas? * * * pujf od) ft Dom flög t Det famma på roiD

gafmel: ett fufanDe flPen upfulte l>ela rummet, imcllan fjroaré fprdtffi*

ga od) brofiga flammor en fwdfroanDe flrugga utan uppehåll rcanDra*

be fram od) tillbafa, fom till (lut mer odj mer upDagaDe för mig

min aflcDna faliga $ufU'u$ 93ilD; od; fpnteé ^)on jFenbarligcn lif~

fom t ett långt froeplafan meD en oppfatt möfla od> en froavt oc&

J)U>it folfjdDer, l>warmcD 45on flunDom fldgtaDe ofwer Simman o<$

barnet. 4bjelp Rimmet!! !" — Ö ©anct Slntoniué Äortmålare * *

Ujf * Uff * Uff •> #ör på! Simman, fom fart på en paU od) ntcfa*

De roiD en grön talritf meD några (Fifteot fieft palt od) en fntfa

fdrjtSöl, gaf till ett rop wiD Denna fpn ocf) tvillaDe fom en SjdDer*

Den första sidan av Hivad Behagas? N:o 1.
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Stockholms Posten att Hwad Behagas? kommer att utges klockan 8

dagen därpå. En utförligare annons på utgivningsdagen omtalar

att numret innehåller "utkast til et Biographiskt Lexicon öfwer

namnkunnige Krögare i Stockholm, 1 Del. A—C". I det följande

annonseras tidningen helt kortfattat, utan angivande av innehåll.

Lördagen den 7 april meddelar Stockholms Posten att Hwad Be-

hagas?, "hela satsen häftad", finns i Holmbergs boklåda till ett

pris av 7 skilling. Följande tisdag annonseras det åttonde numret

i Stockholms Posten, och i detta nummer av Hwad Behagas? avise-

ras det nionde numret till "nästkommande Torsdag". Något ni-

onde nummer blev emellertid aldrig utgivet. Nedläggningsbeslu-

tet måste ha fattats tämligen brådstörtat, förmodligen framtving-

at av dålig försäljning och därav följande usel ekonomi.

Bellmans medutgivare Olof Kexel (1748—1796) hade en om-

fattande publicistisk verksamhet bakom sig och hade gjort sig

känd som underhållningsförfattare {Mina tidsfördrifpå gäldstuf

wan 1776—77, Nya småsaker till nöje och tidsfördrif \77 8). Han
hade också inlett en framgångsrik bana som författare av lustspel

efter främmande förlagor (Sterbhuscammereraren Mulpus, eller

Cajfehuset i Stora Kyrkobrinken 1776). Sedan början av 1770-ta-

let innehade han en tjänst som sekreterare vid Kungl. teatern.

1779 hade han grundat sällskapet Par Bricole, där inte minst den

bellmanska dikten omhuldades.

I fjärde delen av Bacchi Hand-Bibliotheque EllerNya Tidsfördrif

på Gäldstugan, 1786, omnämner Olof Kexel Hwad Behagas? som

"en Veckoskrift, som genast afbröts, och hvaraf några få exemplar

kommit i Allmänhetens händer". Möjligen påskyndades ned-

läggningen av att Kexel just vid tiden för utgivningen av Hwad
Behagas?hamnade på gäldstugan, dvs. bysättningshäktet i slottets

högvaktsflygel. Visserligen kunde han därifrån hålla kontakt med
sin medutgivare - "brodr. Bellman" återfinns i den förteckning

som Kexel sammanställde över sina besökare - men samarbetet
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måste ändå ha blivit stört. I fråga om praktiskt redaktionellt ar-

bete var Kexel den avgjort mest rutinerade av dem båda, och Bell-

man fick nu bära ett ansvar som han inte var beredd på och kan-

ske inte heller vuxen.

Vi vet inte hur uppgörelsen mellan utgivare, tryckare och dis-

tributör såg ut, men det förefaller som om utgivarna själva fått ta,

om inte hela så åtminstone en väsentlig del av det ekonomiska

ansvaret. Den 5 mars 1781 inköpte Bellman hos kryddkrämaren

Jonas Planman, som tydligen förde ett mycket diversifierat sorti-

ment, inte mindre än tolv ris tryckpapper, vilket gör 6 000 ark.

Olof Byström antar på goda grunder att köpet hade med utgiv-

ningen av Hwad Behagas? att göra; detta betyder i sin tur att det

ålåg Bellman (gemensamt med Kexel, får man förmoda) att hål-

la boktryckaren med papper (O. Byström, "En kryddbodräk-

ning", Bellmansstudier 16, Sthlm 1970). Att Bellman satsade sin

egen kredit på företaget innebär givetvis att han räknade med att

det skulle ge vinst. Paret Bellman väntade sin förstfödde - Gus-

taf föddes den 27 april - och behovet av ekonomisk förstärkning

måste ha varit akut. Men Hwad Behagas? gick förvisso inte med
vinst, och räkningen hos Planman, där summan för papperskö-

pet var den största posten, skulle länge förfölja Bellman.

Utgivningskronologi

nr månd. tisd. onsd. torsd. fred. lörd. sönd.

1 2/3

2 7/3

3 12/3

4 16/3

5 21/3

6 24/3

7 30/3

8 10/4
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Senare tryck

Förutom de nedan s. 12 nämnda omtrycken av texter tillskrivna

Bellman i Sondéns och Carléns samlingsupplagor trycktes "Ut-

kast Til Et Biographiskt Manual Lexicon" i fjärde delen av Olof

Kexels Bacchi Hand-Bibliotheque, 1786. Separat utgavs tidning-

en 1833 av Per Adolf Sondén {Hwad Behagas? Tidning, Utgifven

afC. M. Bellman. Andra upplagan, Sthlm 1833). I denna utgåva

har nummerindelningen slopats, några texter har blivit omkasta-

de och en viss språklig bearbetning har skett. En ny, fullständig

utgåva, texttrogen men "med stafningens förnyande, för så vidt

detta kunnat ske, utan att göra intrång på språkformerna", för-

anstaltades av Christoffer Eichhorn 1881 {Hvad Behagas? Tid-

ningAfCarlMichael Bellman. Ett hundraårsminne, upplifvadt och

kommenteradt afC. Eichhorn. Sthlm 1881).

FÖRFATTARFRÅGAN

Den 2 mars 1781 skriver Johan Henric Kellgren till sin vän Abra-

ham Niclas Clewberg: "I dag har utkommit en ny Veckoskrift,

kallad Hvad behagar? Auctorerne äro Kexell och Bellman." Som
redaktör för Holmbergs Stockholms Posten hade Kellgren säkert

god inblick också i den övriga förlagsverksamheten och behövde

inte gissa sig till vilka som stod bakom den nya, anonymt utgiv-

na veckoskriften. Kexel var dessutom en gammal, om än inte all-

tid välsedd medarbetare i Stockholms Posten (S. Ek, Skämtare och

allvarsmän i Stockholms Postens första årgångar, Malmö 1952, s.

70 ff.). När Bellman många år senare arbetade på sin levernesbe-

skrivning tog han bland sina litterära arbeten upp en skrift "som

kallas hwad behagas, mycket sällsynt, är en Satire på Biographier

- ock af min hand -". Han erinrade sig bara den del av innehål-

let som tydligen var det centrala för honom och som han själv ha-

de författat. Samarbetet med Kexel har sjunkit undan i minnet.

Den satiriska text han syftar på är "Utkast Til Et Biographiskt
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Manual Lexicon Öfwer Namnkunnige Krögare i Stockholm" i nr

2. En text som däremot utan vidare kan frånkännas såväl Bell-

man som Kexel är "Om Ömheten" i nr 6. Dikten är skriven av

Bengt Lidner, som vid den här tiden vistades utomlands, och in-

går sedan 1788 i alla samlingsutgåvor av dennes arbeten.

Vad övriga texter beträffar är vi hänvisade till mer eller mindre

välgrundade gissningar. Utan att närmare motivera sin attribu-

tion tog Per Adolf Sondén in ett antal texter ur Hwad Behagas? i

SU 1 . Förutom de parodiska biografierna i nr 2 upptar urvalet

prosainledningen i nr 1, vidare "Biographie i Brödren Bred-

ströms smak" och "Utdrag Af wår afton-kladd på lilla Wictoria"

i nr 3, "Smedgats-Brunn" i nr 5 samt "Minnes-Runa öfver Or-

dens-Piplekaren Kn***" och "Ödmjuk Relation om [...] Movitz

sidsta sjukdom" i nr 8. Samma urval trycktes 1861 av Johan Ga-

briel Carlén i CU 3.

Först tjugo år senare, i Christoffer Eichhorns utgåva av Hwad
Behagas?y togs författarproblemen upp till seriös diskussion.

Eichhorn attribuerar tveklöst Petter Bredströms inledning till

Bellman och räknar den till det bästa av dennes prosa. Den av-

slutande allegorin, som är lagd i Wingmarks mun, vill han dock

tillskriva Kexel, medan ordensvisan sist i numret "säkerligen är

författad av Bellman. Hans antagande att de båda protagonister-

na Bredström och Wingmark, hämtade ur Fredmansvärlden, re-

presenterar Bellman resp. Kexel visar sig vara en fruktbar ut-

gångspunkt för författarbestämningen. Krögarbiografierna i nr

2, som med säkerhet är Bellmans verk, fingeras sålunda vara för-

fattade av Bredström, men Eichhorn visar övertygande att in-

gressen till dem, "Gubben Wingmarks förberedelse", är skriven

av Kexel, som på ett för denne karakteristiskt sätt adapterat en ut-

ländsk förlaga, här ett stycke ur B. Imberts Reveries philosophi-

ques (La Haye 1778). Av samma skäl tillskriver han Kexel "Chris-

tian Wingmarks Sagubrott" i nr 3 och 4, en översättning av "La
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montagne, 1'énigme, et le roi des Scythes" ur Imberts bok. Bio-

grafin över Criconquist i nr 3, som i SU och CU tillskrivs Bell-

man, kan, menar Eichhorn, lika väl vara skriven av Kexel. Ru-

brikens ord "i Brödren Bredströms smak" antyder ju också en an-

nan författare än Bredström-Bellman. "Utdrag af wår afton-

kladd på lilla Wictoria" i nr 3 och notifikationerna i nr 4 tillskri-

ver Eichhorn Bellman utan närmare motivering, likaså dikterna

"Smedgats-Brunn" och "Colloquium" i nr 5. "Behagas Anecdo-

ter, Historietter m. m.?" i samma nummer antas härröra från

Kexel, och detsamma gäller "Behagas följande Berättelse?", up-

penbarligen en översättning från franska, i nr 6. Det inledande,

orubricerade prosastycket i nr 7 har Eichhorn identifierat som en

bearbetning av "Dröm. Skrifwen i slutet af 1765" i Nya Smä-Sa-

ker, Til Nöje och Tidsfördrifl, 1768. Eichhorn menar att versio-

nen i Hwad Behagas? pekar på Kexel men att den ursprungliga

versionen möjligen är skriven av Bellman, som ju var anställd vid

Riksbanken under några år kring 1760. Några specifikt bellman-

ska stildrag är det emellertid svårt att finna i denna text. Troliga-

re är att Kexel har bearbetat ett eget ungdomsverk. 1765, då

drömmen sägs vara nedtecknad, var han endast sjutton år gam-

mal. Texten ur Nya Små-Saker återges nedan s. 61 ff. - Nr 8, slut-

ligen, är enligt Eichhorn i sin helhet författat av Bellman.

Eichhorns författarbestämningar vilar på ungefär lika delar in-

tuition och indicier, bådadera i allmänhet övertygande. Möjligen

kan det vara skäl att sätta ett frågetecken för Eichhorns attribu-

tion till Bellman av "Ordens-wisa" i nr 1, som snarare för tan-

karna till Kexel, flitig författare av just ordensvisor. Problematisk

är vidare "Utdrag afwår afton-kladd på lilla Wictoria", där enligt

den supponerade fördelningen av texterna mellan Bredström-

Bellman och Wingmark-Kexel Bellman skulle stå för prosan och

Kexel för dikten. Fredrik Böök, som liksom Eichhorn sätter för-

sta numrets prosainledning mycket högt, anser att även den av-
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slutande allegorin i detta är skriven av Bellrnan och tar över hu-

vud taget inte upp Eichhorns fördelningshypotes (R Böök, Ro-

manens och prosaberättelsens historia i Sverige intill 1809, Sthlm

1907, s. 301).

Syfte och karaktär

Hivad Behagas? är en renodlad underhållningsprodukt, utan po-

litiska eller moralpedagogiska ambitioner. Redan titeln antyder

ett tjänstaktigt tillmötesgående gentemot publiksmaken. I första

numrets inledning återfinns en kort programförklaring som går i

samma riktning. Gubben Wingmark vill intressera Bredström

för "en skrift, innehållande blandade roliga ämnen utan någon

wiss ordning eller twång". Wingmark framställs här som den

egentlige initiativtagaren, en roll som alltså i verkligheten sanno-

likt var Kexels. Man skulle vidare aldrig gå i polemik men stilla-

tigande rätta sig efter den eventuella kritiken.

Skämtet i Hwad Behagas? har framför allt formen av parodi på

olika litterära genrer - spökhistorier, personhistorisk retorik, en

redan avsomnad diktart som stenstilen etc. Oscar Wieselgren kal-

lar det inledande samtalet på Lilla Victoria "den sista utlöparen

av den addisonska Spectatorklubben" ("Bellmans krögarbiografi-

er", Svenska Dagbladet 26/5 1934). Hans förmodan att Bellrnan

hade tänkt sig tidningens innehåll som en diskussion mellan

medlemmarna av Sällskapet Pro vino motsägs dock av samtalet

mellan Bredström och Wingmark, som skisserar en mera löslig

uppläggning. De alltigenom fiktiva biografierna i nr 2 har sin

primära förebild i det av kyrkoherden Georg Gezelius

(1735-1789) redigerade Försök til et Biographiskt Lexicon öfiver

Namnkunnige och lärde Svenske Män, som hade börjat utges 1778

och avslutades först 1787. Den pedantiska skildringen av varje

fas i levnadsloppet liksom den bibliografiska redovisningen och

de lärda referenserna hos Bellrnan har påfallande motsvarigheter
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i Gezelius' och hans medarbetares biografier. Intresset för per-

sonhistoria var över huvud taget livligt under 1700-talet. Ett i ti-

den närliggande biografiskt samlingsverk är också Carl Reinhold

Berchs Namnkunniga Svenska Herrars och Fruars Skäde-penning-

ar [...] med bifogade Lefuernes-Beskriftiingar ( 1777) , som dock sy-

nes ha haft mindre betydelse för Bellman.

Dikten "Smedgats-Brunn" i nr 5 kan uppfattas som en grov

parodi på romersk kärlekselegi. Sjätte strofens jämförelse med
Propertius pekar på den närmaste förebilden. Ett viktigt incita-

ment för Bellman var säkert Johan Henric Kellgrens översätt-

ningar av två Propertiuselegier (I:VI och VII) i Stockholms Posten

den 13 resp. 21 februari 1781. Otvivelaktigt rymmer parodin

också en udd mot Kellgren, som tre år tidigare hade utsatt Bell-

man för sitt grymma persiflage i "Mina löjen" (T. Stålmarck,

"Kellgren versus Bellman - en utdragen process", Samlaren

1998).

Bellman hade i andra sammanhang parodierat själva tidnings-

formen (se StU VIII, s. 162 ff, IX, s. 159), men i Hwad Behagas?

begränsar sig den direkta tidningsparodin till notifikationerna i

nr 4. Det enda avsteget från tidningens skämtsamma eller all-

mänt underhållande karaktär är Lidners "Om Ömheten", en dikt

som naturligtvis inte heller var avsedd för ett skämtblad som
Hwad Behagas?

Hwad Behagas? N:o 1

S. 9, r. 3 Somnia [. . .] nocent, Drömmarna skadar den vakne mer

än den sovande. Citatet hade tidigare använts av Bellman som

motto för dikten Månan, 1760, men där felaktigt tillskrivits Ju-

venalis; det återfinns inte heller i John Owens (lat. Ovenus) verk
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utan härrör troligen från någon annan nylatinsk författare. - r.

1 1 Reiners. Friedrich Reiners, vinskänk och 1766—93 innehavare

av källaren Stora Vinfatet på Regeringsgatan 9. Denna var - tidi-

gare under namnet Heidelbergska Vinfatet - sedan senare delen

av 1600-talet en av Stockholms största och förnämsta källare.

Den lades, som Carlén 1861 uppger i CU 3, ner "för ett par år

sedan". (Gunnar Hellström: "Vinskänkar och källare på Kungs-

holmen, Norrmalm och Ladugårdslandet under Karl XILs tid

och frihetstiden", Samfundet Sankt Eriks Årsbok 1959, s. 53ff.) -

Dufwan, källare i norra hörnet av Stora Gråmunkegränd och

Västerlånggatan. - r. 14 Schaggs-böxor, byxor av sammetstyg med
gles lugg, mest använt till möbler. - Carpusen, mössan. - r. 17

sakta, stilla, tyst.

S. 10, r. 5 färsk-öl, nybryggt, ej färdigjäst öl. - r. 7 hjertsprång,

hjärtklappning. - r. 1 1 lycktändare, lykttändare, allmän gatube-

lysning infördes i Stockholm 1749 och sköttes av husägarna själ-

va el. genom entreprenör. - r. 1 5 sinselerade, urinerade. - Tullspe-

cialen, tull-liggaren, tulljournalen. - r. 20-21 sängkransen, ramen

kring en sparlakanssäng. - r. 25 recrut, rekryt. - Hanrej, bedra-

gen äkta man. - r. 26 Besökare, lägre tulltjänsteman. - r. 30 Hat-

ten, i orig. 'Hatteu'. - r. 32 lilla Victoria, källare i hörnet av Norr-

landsgatan och Ålandsgränd, nuv. Mäster Samuelsgatan.

S. 11, r. 1 klacklapparna, de läderlappar som bildar en skoklack.

— r. 3 Mercurius, i rom. mytologi bl. a. köpmännens och sjöfa-

rarnas gud, de övriga gudarnas budbärare, ofta avbildad med
vingar på hjälm och sandaler. - r. 5 durckade, skenade. - r. 9-10

Pro Vino, (lat.) eg. för vinet, "Vinets vänner", dryckesorden. - r.

10 Päron-glas, kupiga, päronformade vinglas. — r. 11 HålUinska

Pipor, tobakspipor av krita el. lera i skiftande form. - r. 12-13

Engelska Colonierna, General Washington, de nordamerikanska

koloniernas frihetskamp pågick 1775-83 med George Washing-

ton som överbefälhavare. - r. 18 Contrefejarn, porträttmålaren. -
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r. 25-26 sein diener, (ty.) mjuka tjänare. — r. 28 Pontac, rött bor-

deauxvin. - Sapperment, svordom, ung. för tusan.

S. 12, r. 5-6 Drickom [. . .] besked, avvisandet av den som vägrar

dricka hör till dryckesvisans stående motiv. - r. 7 Ganymedes, i

grek. mytologi gudarnas munskänk. - r. 8 Floribus, dryckeskärl i

form av en lång glastub med en eller flera tomma kulor, som fyll-

des med hjälp av en lång pip. Att tömma en floribus krävde spe-

ciell teknik. "Tuben borde sättas mellan tänderna och övre läp-

pen så mycket upplyftas att luften fick fritt spelrum. Därigenom

skedde att luftströmmen gick upp och ölströmmen ner." (S. Öd-
mann i Hågkomster frän hembygden och skolan^ - r. 17 regarns

strumpor, strumpor av kamull, raktrådig, långhårig ull, använt till

glatta ylletyger. - r. 20 Wanitas, (lat.) fåfänga. - som, upprepat i

orig. - r. 22 Moppe, hundnamn. - r. 28 Plato, lat. form för Pla-

ton. - Terentius (omkr. 190-159 f. Kr.), rom. komediförfattare.

- r. 31 själskins, av sälskinn.

S. 13, r. 2 Coéfferad, friserad. - etager, eg. våningar, rullar ovan-

för varandra. - r. 3 Pungperuque, peruk med tygpung för nack-

håret. - r. 4 porcellains-kafwel, fäste el. handtag av porslin. — r. 5

pumpskor, skor vilkas ovanläder med becktråd fästs direkt vid su-

lan. - pinchbacks spännen, spännen av guldliknande koppar-zink-

legering, uppfunnen av den engelske mekanikern Pinchbeck. - r.

6 Lewantsråck, rock av tunt sidentyg från England el. Frankrike,

urspr. från Levanten, dvs. Främre Orienten. - r. 8 knaps, bums,

vips. - r. 12 Sultan, plym. - r. 19 salopp, rundskuren, oftast ärm-

lös damkappa. — girandoler, örhängen med fritt hängande stenar.

- r. 21 in bona caritate, (lat.) i all kärvänlighet. - r. 22-23 propo-

nerades, framsattes. - r. 23 Långkork, rött bourgognevin av god

kvalitet, ofta tappat på buteljer med långa korkar.

S. 14, r. 6 Cantator [. . .] Sui, svanen besjunger sin egen jordafärd;

Martialis (ej Ovidius), Epigram XIII:77. - r. 17 Saltzer, upplägg-

ningstallrik på fot. - r. 29 bon, Magnifiquet, (fr.) gott, utmärkt.
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S. 15, r. 3 rafflande, retande, rivande (om glasets innehåll). - r. 4

gullgramaner, (av fr. agrément) spets el. band för garnering. - r.

10 parure, (fr.) elegans. - r. 14 gazer, tunna, lätta tyger - blonder,

skira silkesspetsar. - frivoliteter, små knutna bomullsspetsar. - r.

17 Bonnet ä la Victoire, dyrbar dammössa. - Mdle Pauli, fransk

modehandlerska med lokal vid Mynttorget. - r. 18 Assistance-

Contoiret, statlig pantlåneinrättning, grundad 1772. - r. 19 Pa-

nacher, fjäderplymer. - pelise, pälsfodrad damkappa. - r. 22 Boll-

huset, Stora bollhuset på Slottsbacken, före invigningen av ope-

rahuset 1782 stadens främsta teaterlokal, rivet 1792. - r. 23 par

hazard, (fr.) händelsevis. - Second-Troisieme, i orig. 'Second-Tro-

sieme'; beteckning för loge på andra raden. - r. 32 Thetis, hjäl-

tinnan i operan Thetis och Pelée med libretto av Johan Wellander

och musik av Francesco Antonio Uttini, uppförd f. f. g. på Stora

bollhuset 1773.

S. 16, r. 1 feminella, skämtsam förvrängning av feminina. - r. 2

Pos de bourré, rondejambe, (fr.) steg i klassisk balett. - r. 4-5 Ubi

suntgaudia, (lat.) där glädjen råder. - r. 8 viier, planer. - r. 10 Sans

facon, (fr.) utan krus. - r. 13 Clas på Hörnet, näringsställe i hör-

net av Birger Jarlsgatan och Surbrunnsgatan. - r. 14 Ah ca, (fr.)

nåväl. - min raritet, min sköna (eg. utsökta).

S. 17, r. 1-2 Hoc opus [...] cari, Stora som små, där har vi vårt

värv, det studiet ropar, / så för vår egen skull som ock för fäder-

neslandet. Horatius, Ep. 1:3, v. 28-29 (övers. E. Linde).

S. 18. Följande så kallade Ordens-Wisa [...]

R. 2 Piperska Muren, näringsställe vid nuv. Scheelegatan, ägdes av

Amaranterorden och utnyttjades också av flera andra ordenssäll-

skap. - r. 3 Wi äro Wandringsmän min Cousin, början av andra

strofen i Bellmans backanaliska un^domsvisa "Kom sku vi

dricka, drick min Cousin
1

(StU XIV, s. 38). Den har i sin tur me-

lodiangivelsen "Så får på lyckans nåd [Ers Excellens] en visa av
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Samuel Oluf Tiks. Melodin till dessa visor har inte påträffats;

Cousin, vän (oavsett släktskap). - r. 9 Castenhäf, källare i norra

stadshuset vid nuv. Gustav Adolfstorg; namnet efter vinskänken

Carsten Hoff, trol. den förste innehavaren. - r. 10 simlan, sem-

lan. - r. 13 Trafiuarlapp, springpojke. — r. 17 Trähand, öknamn

på politiegevaldigern Håkan el. Petter Norstedt, som fått ena

handen ersatt med en träprotes. (Se StU III, Kommentar s. 67.)

Hivad Behagas? N:o 2

S. 19-28. Utkast Til Et Biographiskt Manual Lexicon Öfwer

Namnkunnige Krögare i Stockholm. 1 Delen.

S. 19, r. 4 Manual Lexicon, handlexikon. - r. 7 förberedelse, in-

ledning, förord. - r. 12 icke så ogalit, inte så dumt. - r. 14 i sön-

der, i sänder. - r. 24 reputation, anseende.

S. 20, r. 3 regalerad, undfägnad. - r. 6 Tre Printzars gränd, någon

gränd med detta namn har aldrig existerat. - r. 7 Interims, tillfäl-

lig, vikarierande. - r. 8 Perpetuelle, ständig, ordinarie. - Clarjo-

nette-bläsare, klarinettist. - r. 10 Holsten, Holstein. - r. 12 Osna-

briig, Osnabriick, där westfaliska freden slöts 1648. - r. 15 rele-

gerad, avskedad. - r. 17 Magistrerade, erövrade magistergraden. —

Qwaliteter, färdigheter, insikter. - r. 19 Epistola de Nihilo, (lat.)

Brev om ingenting. Ämnet är inte okänt i den lärda litteraturen;

1679 gjorde Olof Rudbeck skandal, då han aviserade föreläs-

ningar över "det högnyttiga, högintrikata, högst subtila och ald-

rig nog prisade ämnet 'Om Ingenting'". Tidigare hade utländska

lärde behandlat ämnet från teologisk-filosofiska utgångspunkter.

(G. Eriksson, "Om ingenting. Olof Rudbecks föreläsningspro-

gram 1679", Lychnos 1979-1980.) - starka, stora, tjocka. - r. 20

presidio, (lat. dativ av presidium) tjänstgöring som preses (vid
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akademisk disputation). - r. 24 böxsäcks uhr, fickur. - r. 25 justi-

fierande, rättfärdigande, försvar. - r. 25-29 Seine niitzlichen [. . .]

mit kupfern geziert (ty.) Hans nyttiga, lärda och praktiska liv och

gärningar, jämte några poetiska dikter, till nöje, övning och nöd-

vändig undervisning för alla vitterhetsälskare; illustrerad med
kopparstick. - r. 29 Schleswig, i orig. 'Scleswig'.

S. 21, r. 1 änteligen, slutligen. - r. 3 förmån, gagn; förtjänst. - r.

3—4 priwilegium exclusiwum, (lat.) ensamrätt. - r. 7 floribus, se

ovan s. 17. — humaniora, humanvetenskaper; osäkert om ordet

här har någon annan specialbetydelse. - r. 10 dubbelt öhl, stark-

öl. - r. 13 befrielse, försvar. — r. 20 Calcineringen, förbränningen.

- r. 25 uttömt, i orig. 'nttömt'. - r. 26 åhmar, 1 åm = 157 1. - r.

28 ricktat calculation, förbättrat statistiken. - snöt af, snoppade,

här: släckte.

S. 22, r. 2 brabantska alnar, 1 brabantsk aln = 0,695 m. - r. 3 ge-

menligen, vanligtvis. - nockad, uppruggad. - r. 4 opweck, uppvik-

ta brätten. - r. 5 kallminks lifstycke, stor väst av tjockt, figurvävt

ylletyg och med dubbla slag. - r. 6 sourtout, syrtut, oftast dub-

belknäppt livrock med breda slag. - r. 7 uttala, i orig. utala'.-

kopparstycke, kopparsticksporträtt. - r. 8 Hojf-Bro, Lorenz Petter

Hoffbro (1710-1759), brevmålare, kortfabrikör och rumsdeko-

ratör. - Wetz, enl. personförteckningen till Fredmans epistlar

"Instantietrampare [dvs. sakförare med överklagande som speci-

alitet] och Bröllops-Poet". - r. 10-13 Hic sepultus [...] 1769,

(lat.) Här vilar M. A. Han uppgav andan den 10 december 1769.

- r. 14 Rumormästarens, urspr. en militär värdighet, vid hälso-

brunnar brunnsvaktmästare. - Sätra brunn, hälsobrunn i Kila sn,

Västmanlands län. - r. 16 vide, (lat.) se - r. 16-17 Acerra Philolo-

gica [...] Edition, (lat.) Filologiskt rökelseskrin, (tryckt) i Leiden,

hos J. M. Andra upplagan. - r. 18 Nouveau [...]Allemandes, (fr.)

Nytt lexikon över tyska resande; möjligen motsvaras 'passageres'

av det slags 'passagerare' som i personförteckningen till Fredmans
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epistlar närmast betyder figur. — r. 19 Elegies de Fredman, (fr.) F:s

elegier. — r. 21 Anmärkningar, i orig. 'Anmäkningar. — r. 22 Berg,

i orig. 'Bergg'; Fader Berg var enl. personförteckningen till Fred-

mans epistlar "Tapetmålare, och Stads-Virtuos på flere Instru-

menter". - Skoflickare, hantverkare som lagade skor (ej skomaka-

re, som tillverkade nya). - Piplekare, flöjtist. - r. 26 Benjamin

Schwalbe, figurerar också i Fredmans epistlar, enl. personförteck-

ningen tillsammans med Jergen Puckel "under Hall-Rätten", en

domstol för arbetare utanför skråna, ofta utlänningar.

S. 23, r. 3 klacklapperiet, klacklagningen. -förbant [. . .] benägen-

het, tillvann sig [...] välvilja. — r. 4 Baden-durlack, Baden-Dur-

lach, regent-ätt i Baden; någon stad med namnet existerar inte. -

r. 5 Promotorial, rekommendationsskrivelse. — Telemack, Telema-

kos, Odysseus son; här åsyftas trol. hjälten i Fénelons populära

roman Télémaque, som vägleds av Minerva i den vise Mentors

gestalt. - r. 7 inmatriculerad, immatrikulerad, inskriven i matri-

kel. - r. 8 pisk-peruque, peruk med stångpiska. - r. 9 fyrstolpad,

försedd med fyra hörnstolpar. - r. 10 Patent, urkund, här: till-

ståndsbevis för näringsidkare. — r. 10—11 cinober, cinnober, hög-

rött kvicksilvermineral. - r. 13 Plauti, gen. av Plautus, romersk

komediförfattare (omkr. 254-184 f. Kr.). - r. 14 vigilare [. . .] ne-

gotia, (lat.) den som i tid vill avsluta sitt arbete bör hålla sig va-

ken. Plautus, Rudens (Repet), 921. Enl. moderna editioner skall

texten lyda: uigilare decet hominem qui uolt sua temperi conficere

officia. (sua till officia; temperi = i rätt tid). - r. 16 skopinnarna,

pliggarna el. skospiken. — r. 22 margfaldig, mångfaldig. - r. 23

hans, i orig. 'han'. - r. 24 Knape, enl. personförteckningen till

Fredmans sånger "Virtuos i Kung Fredrics tid på Oboe"; hette

egentligen Johan Reinhold Knapp, f. 1701. (Se vidare StU IV,

Kommentar s. 38 ff.) — Mowitz, en av de centrala Bellmansfigu-

rerna. ( StU IV, Kommentar s. 50 ff.)

S. 24, r. 3 läder carpus, skinnmössa. - reggarns-damaskor, damas-
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ker av kamull (se ovan s. 17). - r. 5 bönhasar, yrkesutövare som

inte tillhörde visst skrå; klåpare. - viol, violin. - r. 7 källaren

Hamburg, näringsställe i hörnet av Götgatan och Pilgatan, nuv.

Folkungagatan. - r. 8 fatta, beskaffade. - r. 20-21 veniant mille

Sicut Me, (lat.) må tusen komma liksom denne. - r. 22 Wattnag-

tigt, vattnigt. - r. 26 Sjöbecken, förekommer f. ö inte bland Bell-

mansfigurerna. - r. 27 Smitten, "Capit.", eg. vicekorpral, August

von Schmidt, vars begravning Bellman skildrade i Fredmans sång

nr 27. - r. 28 Alexander Magnus, A. den store.

S. 25, r. 8 hwita Hästen, obekant näringsställe. - r. 9 tidning, un-

derrättelse. - r. 1 1-14 Majja Löfbergf. . .] lägerställe, fadern, Gräl-

makar Löfberg, förekommer i Fredmans epistel 78 och "i sterb-

huset vid Danto bommen" i Fredmans epistel 8 1 . Fredmans epis-

tel 54 är lokaliserad till "Corporal Bomans Graf på St. Catharina

Kyrkogård". - Dantobommen, tullbom vintertid för trafiken över

isen på Årstaviken. - r. 15 Monum Suderm, Monumenta Su-

dermannias, (lat.) Södermanlands urkunder; särskilt under stor-

maktstiden utgavs praktfulla monumentasamlingar (dock ingen

med denna titel), som dokumenterade rikets stolta förflutna. - r.

16 Käjserliche Musicanten Spiegel, (ty.) Kejserlig musikantspegel.

- r. 17 Vetz, trol. samme Wetz som författade Ahlqvitters grav-

skrift, se ovan s. 20. — Mem. erud. viror., (lat.) Memoria? erudito-

rum virorum, Levnadsteckningar över lärda män. - r. 18 Corne-

lius, i Fredmans sång nr 25, "Krögaren", begråts den döde C. - r.

18-19 Blå Dörrn, enl. Carlén 1861 "ett ännu i Götgatsbacken

och Schönbergska huset (n:o 16, litt. C) befintligt näringsställe

med en låg välvd ingång, ledande till tvenne rum med kök, be-

lägna ett par alnar under jorden" (CU 3, s. 25). - r. 23 Bollhuset,

avser här teaterhuset i Mainz, där fadern var anställd. - enskylta,

enskilda, privata. - r. 24 Entrechaques methodeiu entrechaque be-

tecknar i danskonsten ett hopp varunder benen upprepade gång-

er korsas. - r. 25 posituren, ställningen, här ung.: balettraditio-
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nen. - r. 28 Jutland, Jylland. - r. 30 Trivial Skolan, den lägsta lär-

domsskolan.

S. 26, r. 1 Docens, magister d., person med rätt att undervisa vid

universitet. - r. 12—16 endast delvis kända näringsställen och käl-

lare: Hamburg, se ovan s. 22; Björngården, S:t Paulsgatan 27; Lo-

katten, sjömanskrog i Stadsgården; Midsommarsstången, Lustig-

kulla, Gröndal, Fågelsången, krogar el. vinkällare utom Hornstull;

Gröna]ägarn, Tjärhovsgatan 23; jungfru Dansen, "straxt till hö-

ger utom Skanstull"; Solbaddet, "vänster om vägen mellan nya

kyrkogården [Norra begravningsplatsen] och Hagalund"; Finstu-

gan, "ett litet stycke till vänster inom Haga grindar, så benämnd

efter det finska arbetsfolk, som där hade sitt kvarter under par-

kens uppröjning och försköning"; Silfwerdaln, "bortom Ulriks-

dal invid landsvägen, till vänster, fordom värdshus"; Rotebro,

"troligen gästgivaregården, lika känd som ökänd i orten" (CU 3,

s. 26). - r. 18 tråkande, släpande, mödosamt gående. - r. 23 be-

ställning, befattning. - r. 32 Saffrans Kringla, "begravningskring-

la", som gästerna fick med sig efter gravölet i sorgehuset. - hwi-

ta, dvs. med vita handskar.

S. 27, r. 1 Capriol, språng varvid hästen i luften slår bakut med
båda bakbenen. - r. 2 Cameler, skämtsamt om hästar. - r. 2-3 be-

synnerligt, anmärkningsvärt. - r. 6-7 Numereringen på Trä-Stop,

stopen numrerades efter storlek. - r. 9 Uddewalla, kaffe spetsat

med brännvin el. konjak. - r. 12 douca, (av fr. douce) mjuka. —

dränks, dränk är en biprodukt vid brännvinsbränning. - wäder,

luft. - r. 16 timmar, timar, inträffar. - r. 20 sattins, av satin, ett

slags sidentyg. - r. 2 1 Stöfwelmanchetter, kragar som fästes på stö-

velns insida och veks över kanten. - r. 28-29 Järnbärare [. . .] grö-

na byxor, arbetarna vid järnvågen anlitades ofta som vakt vid stör-

re tillställningar och var då iförda den beskrivna munderingen. —

kokar, uniformsrockar. - r. 29-30 korsgewär, bardisanliknande

vapen bestående av en stång, i ena änden försedd med en järn-
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klinga med två utsprång som bildar ett kors. - r. 32 Strufwor,

flottyrkokta bakverk av ägg, socker och mjöl.

S. 28, r. 1-2 updragas, upptecknas. - r. 2-3 Ehrensugga f. . J Oel-

heim, personer ur Bacchi Ordensvärlden; Ehrensuggas borgerliga

namn var Anders Fredrik Holmström, kollega med Bellman i

manufakturkontoret; Gåse var en försupen Uppsalamagister;

Oelheim är möjligen identisk med vinskänken Johan Nystedt.

(Se StU IV, Kommentar s. 15 ff.) - r. 4 Caisa Stina, förekommer

också i Fredmans epistel nr 1. - r. 4-5 Terra Nova, sjömanskrog,

fr. a. förknippad med Fredmans epistel nr 5, "Till the trogne brö-

der på Terra Nova i Gaffelgränden". - r. 5 Madam Knöhl, före-

kommer f. ö. inte i Bellmansdikten.

Hwad Behagas? N:o 3

S. 29-33. Christian Wingmarks Sagubrott

S. 29, r. 3 Sagubrott, brottstycke av en saga el. berättelse. - r. 4

Schytiska Historien, skyterna skildras ännu i samtida historie-

skrivning som Skandinaviens äldsta invånare, ursprungligen ett

lyckligt herdefolk från trakterna kring Kaspiska och Svarta ha-

ven. - r. 6 Lilla Wictoria, se ovan s. 16. — r. 9 Wilddjureu sfinxen.

- r. 1 1 reciperade, upptog, introducerade. - r. 11-12 Propagations

Orden, fortplantningsorden, syftar på att Oidipus gifte sig med
sin mor och med henne fick två barn. - r. 15 passerat, ägt rum. -

r. 20 Portefeuille, (fr.) portfölj.- efter utseende, som det vill synas,

efter allt att döma. - r. 22 Tartarer, äldre form för tatarer. - r. 24

Original, originell, egendomlig. - r. 26 lagt sigpå, ägnat sig åt. -

r. 26-27 Inkräcktnings konsten, erövringskonsten. - r. 27 Mars,

krigsguden i rom. mytologi. - r. 29 devotion, andakt, hängiven-

het.
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S. 30, r. 3 Lhombre, (fr.) lomber, kortspel med tre deltagare. - r.

16 Dame, spelas av två spelare med brickor på ett bräde. - r. 22

draga parti af, dra nytta av. - r. 27 pillerat, (av fr. piller) plundrat.

- r. 30 Porcellains Bål, stor porslinsskål. - r. 32 Magots, apor.

S. 31, r. 28 lät, låt. - r. 32 billigt, rimligt, rättvist.

S. 32, r. 15 tilgängar, tillfartsvägar. - r. 29 ridicult, (av fr. ridicu-

le) löjligt. - r. 29-30 profession, yrke.

S. 33, r. 5 hwars en, var sin. - r. 13 Borstorffer Aplen, en av de äld-

sta kända äppelsorterna, av tyskt ursprung, i Sverige omtalad från

1600-talet.

S. 34-36. Biographie i Brödren Bredströms smak

S. 34, r. 4 Maji-Grefwen, vid festligheter för att fira vårens an-

komst utsågs en majgreve som anförde festtåget och ofta utkäm-

pade en symbolisk strid med vinterns företrädare; titulaturen är

alltså mycket tillfällig. - r. 4-5 Rumormästaren, se ovan s. 20. — r.

5 Sättra Brunn, se ovan s. 20. - r. 6-7 Oelheimska ätten, om Oel-

heim se ovan s. 24. - r. 15 fortkomst, framsteg, framgång. - r. 16

wärken, virke. - r. 21 Hospitalet vid Danwiken, inrättning i

Nacka för fattiga och sinnessjuka, grundad av Gustav Vasa 1551.

- r. 23 Knape, se ovan s. 21. — r. 24 stenstil, prosadikt som efter-

liknar en inskrift, oftast med punkt mellan orden; formen hade

en sista blomstring kring mitten av 1700-talet.

S. 35, r. 19-20 Någon. Slags. Befattningshafvanden, "Denna tirad

hänsyftar på en tilldragelse i Kexels liv. Dåvarande hovrättsrådet

N. Zellén, som skulle justera ett hovrättens utslag uppå de besvär,

repetitören vid de kongl. spektaklerna O. Kexel anfört däröver

etc, befallde genast koncepisten (vice notarien Cederstedt) att

utstryka denna början och i stället sätta: 'Utslag uppå the besvär,

then vid de kongl. skådespelen någon slags befattning harvande

Olof Kexel anfört', etc..." (CU 3, s. 32)

S. 36, r. 10 Vide, (lat.) se. - Le Nobilaire [eg. Nobilitaire] du Pe-
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re Anselme, (fr.) Fader A:s adelskalender. - r. 1 1 Riidlings Det i Flor

Stående Stockholm, Stockholmsbeskrivning utg. 1731 av den rysk-

födde skolmästaren Johann George R. (d. trol. 1742). - r. 13 Kast-

Boken, bok ur vilken man hämtade spådomar efter tärningskast.

S. 36-37. Utdrag afwår afton-Kladdpå lilla Wictoria

S. 36, r. 14 afton-Kladd, kvällssudd. - r. 16 pusserliga, lustiga. - r.

19 discourerat, dryftat, diskuterat. - Giftermåls momenter, sidor

av äktenskapet. - r. 22 le Tonnelier, Tunnbindaren, sångspel från

1761 av Nicolas-Médard Audinot, i Carl Envallssons övers, upp-

fört på Eriksbergsteatern i Stockholm f. f. g. den 17 januari 1781

.

— En gammal Tunnbindare [. . .], melodin till denna visa hade

Bellman använt redan 1771, dels till Fredmans epistel 27, dels till

en visa ur Bacchi Fest sjette gångenfirad 1771, den 4 October (StU

IV, s. 183 f).

S. 37, r. 13 Remmaren, vinglas i pokalform med stor fot. - r. 15

plåtar, sedlar med värdet 6 daler kopparmynt. - r. 21 momenta,

förslagen, villkoren.

Hwad Behagas? N:o 4

S. 38—46. Fortsättning afChristian Wingmarks Sagubrott

S. 39, r. 2 idrott, kroppsövning, här närmast: styrkeprov. - tappa

Bataillen, förlora slaget. - r. 3 Myrten, symboliserar (den äkten-

skapliga) kärleken liksom lagern äran. - r. 5 mera, i orig. menar.

- r. 22 anläggningar, förberedelser.

S. 40, r. 5 Tactiquen, lärobok i militär taktik. - r. 8 kullbytera, slå

omkull. - r. 10 wäderpust, vindfläkt. - r. \A gä an, försiggå, röras,

-r. Yl han, i orig. 'hans'. - r. 21 precipice, (fr.) bråddjup, avgrund.

S. 41, r. 1-2 bli derangerad, råka i oordning. - r. 2 eldar, i orig.
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'eldars'. - r. 22 eftertiden, eftervärlden. - r. 26 ansenligaste, i orig.

'ansenligast'. - r. 31 uslingen, stackaren, den olycklige.

S. 42, r. 2 manoeuwren, manövern, listen. - r. 6 fördel, övertag. -

r. 27 Defilén, (av fr. défilé) passet. - r. 30-3 1 tillställning, arran-

gemang.

S. 43, r. 1 ingen ting mindre än, helt och hållet, alltigenom. - r.

1 1 for, i orig. 'för'. - r. 25 attitude, (fr.) ställning. - r. 28 compli-

ment, uppvaktning.

S. 44, r. 6 Victoria, (lat.) seger. - r. 29 modestie, (fr.) blygsamhet.

S. 45, r. 5-6 käppslängar, käpprapp. - r. 13 echaufferad, (av fr.

échauffer) upphetsad. - r. 16 in parenthesi, (lat.) inom parentes.

- r. 18 qwadrillens, kvartettens.

S. 46. Notificationer

R. 6 Notificationer, tillkännagivanden. - r. 8 lägga sigpå, ägna sig

åt. - r. 9 grannlagenhet, noggrannhet, finess. - r. 14 Tromän, äm-

betsmän. - r. 15 Riksidal, i orig. 'Ris:dal'. - r. 21 Danto gatan,

Tantogatan.

S. 47, r. 1 Fateburen, Fatburssjön. - r. 2 Caracter, ställning, rang.

— r. 3 Gröna Ufiven, okänt, trol. fiktivt värdshus.

Hwad Behagas? N:o 5

S. 48-51. Smedgats-Brunn

S. 48, r. 3 Smedgats-Brunn, belägen i hörnet av de nu utplånade

N. Smedjegatan och Herkules backe nära Brunkebergstorg; igen-

lagd 1795. - r. 4 Arma virumque Cano, inledningsfrasen i Vergi-

Yms Aeneiden ; "Vapen sjunger jag om och hjälten" (övers. I. Björ-

keson). - r. 7 idlig, oupphörligt. - r. 10 ombonad, ordentligt

klädd, "omstoppad". - r. 17 knarcka, knarrade. - r. 21 hängde, i
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orig. 'hängge'. - r. 22jucka, hoppade upp och ned, guppade. - r.

23 låddes, låtsades.

S. 49, r. 6 kärlets Brädd, i orig. 'kärlets-Brädd'. - r. 13 min skalk,

jag min skälm. - r. 19 Cytherens pack, i orig.'Cytherens-pack'; re-

spektlös benämning på Venus och hennes hov på Cytere (Kyte-

ra), den ö där kärleksgudinnan föddes ur havets skum. - r. 23

Propertius, Sextus P. (50-15 f. Kr.), romersk elegidiktare. - r. 24

Cynthias, Cynthia är Propertius älskade, som han besjunger i si-

na elegier.

S. 50, r. 2 perplext, bestört, förstummad. - r. 9 Nopkins kläder,

kläder av enkelt, lätt linne- el. bomullstyg. - r. 16 Platt, helt och

hållet.

S. 51, r. 3-5 O du Brandwagt [. . .] oss wäckte, brandvakterna pa-

trullerade två och två, försedda med skramla, båtshake, yxa m.

m.; det är troligen något av skär- och huggverktygen som här kal-

las saxen.

S. 51-53. Behagas Anecdoter, Historietter m. m?
S. 51, r. 13 Particuliere, privatpersoner. - r. 13-14 Manufactur

inrättningar, tillverkningsindustrier. - r. 16 adresse, inlaga, skri-

velse.

S. 52, r. 5 billigt, berättigat. - r. 18-19 på detförebiudeligaste, all-

ra mjukast. - r. 24 enskilta afsigter, egennytta. - r. 30 Politicus,

politiker.

S. 53, r. 5 St Pauls, St. Paulskatedralen byggdes först 1675-1710,

alltså något hundratal år efter Elisabet I:s tid. - r. 7 Pauper ubi-

quejacet, (lat.) den fattige ligger var som helst. — r. 9—10 /;/ tha-

lamis [...] ubique jacet, (lat.) i ditt sovgemak, drottning, skulle

jag ligga i natt, om det var sant att den fattige ligger var som helst.

S. 53-55. Colloquium

S. 53, r. 1 1 Colloquium, (lat.) samtal; det latinska ordet associe-
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rar parodiskt till den akademiska sfären. - r. 13 Vaudevillen, ku-

pletten. - Don Micco och Lesbina, sångspel av P. F. Biancolelli och

J. A. Romagnesi, fritt översatt av Carl Stenborg, som också kom-

ponerade ny musik. Stycket blev en stor publikframgång, då det

uppfördes i Stockholm, först på Humlegårdsteatern under au-

gusti-oktober 1780 och därefter på Eriksbergsteatern. Stenborgs

musik har inte återfunnits. Metriskt skiljer sig kupletten avsevärt

från dikten i Hivad Behagas?, en frihet gentemot förlagan som er-

inrar om Bellmans paroditeknik. - r. 1 9 cawerar, fäktar el. stolt-

serar.

S. 54, r. 9 Nalle, björnen, dvs. fordringsägaren. - r. 18 piguechen,

bigesch, lång livrock prydd med snören och tofsar. - r. 1 9 depe-

schen, skrivelsen. - r. 26 allons, (fr.) nåväl.

S. 55, r. 3 posito, (lat.) antaget, förutsatt.

Hwad Behagas? N:o 6

S. 56-59. Om Ömheten

Beträffande författarskapet se ovan s. 12.

S. 56, r. 5 Ömheten, medkänslan. - r. 9 lyckan, ödet. - r. 10 stjär-

na, ordenstecken. - r. 20 uslas, olyckligas. - r. 22 Zephis, vanligt

namn i den pastorala poesin. - r. 23 förlåter, lämnar, överger.

S. 57, r. 4 Urna, gravurna. - r. 6 daning, skapelse. — r. 7 mante,

uppmanade. — r. 21 mordgevär, mordvapen (inte nödvändigtvis

skjutvapen). - r. 24 ströfvat, härjat (så i senare tryck).

S. 58, r. 11 jäfvar, förnekar.

S. 59-62. Behagasföljande Berättelse?

S. 59, r. 24 Hiibners Geographie, den tyske skolmannen Johann

Hiibner (1668-1731) skrev en rad läroböcker, bl. a. i geografi,
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som användes i svenska skolor långt in på 1800-talet. - Swenska

Post-Tidningarna, den äldsta svenska tidningen, under skiftande

namn och med vissa avbrott utg. sedan 1645; namnet var mellan

1735 och 1820 Stockholms Post Tidningar. - r. 27 - s. 60, r. 1

Waucluse {...] Petrarcha, Francesco Petrarca (1304-1374) växte

upp i Avignon och var 1337-53 bosatt i Vaucluse.

S. 60, r. 3 fintelig, fyndig, påhittig. - r. 12 förde, hävdade. - r. 30

Maltheser Riddare, tillhörande Johannitorden, den äldsta andliga

riddarorden med anor från 1000-talet och med säte på Malta.

S. 61, r. 1 esquadronen, (fr. escadron) kavalleriavdelning. - r. 20

allmänneligen, alla tillsammans. - r. 25 General", anföringsteck-

net saknas i orig. - r. 31 Allons, (fr.) välan.

S. 62, r. 1 äfiven sä litet, lika litet. - r. 6 Gaudeamus, (lat.) låt oss

vara glada. - r. 7 procurerat, förskaffat. - r. 1 1 surprisen, överrask-

ningen. - r. 19—23 Chacun rit [...] dTglise, (fr.) Alla skrattar på

hans bekostnad åt hans svåra besvikelse. Man har fel; sådana

olyckshändelser drabbar ofta kyrkans män.

Hivad Behagas? N:o 7

S. 63, r. 3-4 Atque in qua ratione [. . .] obire, 'qua' i moderna edi-

tioner 'ea , 'meus' tryckfel för 'mens'. (Den sysselsättning som nå-

gon är bunden och fästad vid eller de ting som vi tidigare har an-

vänt mycken tid på,) så att sinnet var helt inriktat på dem, är de-

samma som vi mestadels tycks möta i sömnen. Lucretius, De ve-

rum natura 4, v. 964—965 (övers. B. Cavallin). - r. 6 Auctor, för-

fattare. - r. 7 gemenligen, vanligtvis. - r. 10 uptiicka, avslöja, ta re-

da på. - r. \2flatna, häpna. - r. 17 Posten eller Allehanda, de bå-

da ledande Stockholmstidningarna Stockholms Posten och Dagligt

Allehanda. - r. 18 fölgaktligen, i orig. Tölgakligen. - r. 22 decon-
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certererad, förvirrad, förbryllad. - r. 25 mer, i orig. 'nam\ — specta-

teurer, åskådare. - r. 26 satisfaction, tillfredsställelse. - r. 27 repu-

tation, rykte, anseende. - conjunctim, (lat.) tillsammans. - r. 28

Lilla Victoria, se ovan s. 16.

S. 64, r. 5 Banqwen, Riksbanken vid Järntorget. - r. 7 Corps, (fr.)

kår. - r. 9 discourser, prat. - r. 29 delicatesse, (fr.) ömtålighet. - r.

30 migraine, (fr.) migrän.

S. 65, r. 3 sujette, (fr.) underkastad, utsatt. - r. 13 Tidningarna,

nyheterna. - r. 16 formerade, bildade. - r. 19 en afLydiens Ko-

nungar, Krösus (Kroisos, 500-talet f. Kr.), sinnebild för omätlig

rikedom.

S. 66, r. 8 wäder, luft.

Hivad Behagas? N:o 8

S. 67-69. Minnes-Runa öfver Ordens-Piplekaren Kn***

S. 67, r. 3 Piplekaren, flöjtisten; Kn***, Knape, se ovan s. 21. - r.

10 Hamburg, se ovan s. 22. - r. 18 Illpligtiga, intrikata, besvärli-

ga

S. 68, r. 2 Surtouten, se ovan s. 20. - r. 11 Hoboyan, oboen. - r.

17 Trepundiga, 1 lispund = 8,5 kg. - r. 22 RosSolis, kryddlikör.

S. 69, r. 10 Trohörsamst, ung. i högsta trohet och lydnad. - r. 12

von Ehrensugga, se ovan s. 24.

S. 69-71. Ödmjuk Relation [. . .]

S. 69, r. 21 Danto-Bomen, se ovan s. 22. - r. 22 Löfbergskan, bör

vara grälmakar Löfbergs maka; se ovan s. 22. - Gula kråkan,

okänt, kanske fiktivt näringsställe. - r. 24 låfwen, löfte. - r.

24—26 Relatio Facti [. . .] Salutem, till större delen nonsenslatin,

titel på en "sannfärdig sjukdomsbeskrivning".
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S. 70, r. 3-4 underkänning, undersökning. - r. 4 härröra, i orig.

'häröra. - r. 5 continuerade, fortsatte. - r. 12-14 Hålländska-

Dyn, Osterlånggatan 21; Stjärnan, Osterlånggatan 45; Freden,

Den Gyldene Freden, Osterlånggatan 53; Markattan, Äplet, Wa-

sen, okända, kanske fiktiva krogar; Winfatet, Regeringsgatan 9;

Tre Remmare, Regeringsgatan 47; Stockholm Slott, Regerings-

gatan 65. — r. 15 Hermelins-Capronica, kvinnomössa med her-

melinsbräm. - r. 16 gröna Lärkan, okänt näringsställe. - r. 17 Di-

dric Fiks-Gränd, gränd mellan Stora Nygatan och Västerlång-

gatan. - Tuppen, krog i Gamla stan, belägenhet okänd. - r. 18

Midnatts Solen, okänd lokal. - r. 19 Pollack, blandning av öl och

brännvin. - Vergess mir nicht, (ty.) eg. Vergess mein nicht, Förgät

mig ej, ett slags likör. - r. 22 Bränwins-Åhm, 1 åm = 157 1. - r. 23

Cummil, kumminkryddat brännvin. - r. 24 Huggare, stor och

kraftig sup. - Pomerantz, bischoff, rött vin tillsatt med pome-

ranssaft och socker. - s. 28 Parotides och Maxillares, öronspott-

körtlarna resp. underkäkskörtlarna (eg. submaxillares). - r. 32

Bouillon, (fr.) buljong.

S, 71, r. 1 sönderbetade, stötta. - Gröna-Jägaren, se ovan s. 23. —

r. 4 preservativer, förebyggande medel. - r. 5 Persico, brännvin el.

likör smaksatt med persikokärnor och -blad samt bittermandel.

- r. 6 Schaggs-råck, se ovan s. 16. — r. 7 Buska, färsköl, ej färdig-

jäst. - r. 8 afsättare, glas, sup. - r. 15 Finkel, ofullständigt renat

brännvin med smak och lukt av finkelolja. - ajsatt, tillsatt. - r. 16

Rostoch. Vinkällaren Rostock, som bl.a. legat i Västerlånggatan

45, hade upphört 1769. Namnet hade kanske övertagits av nå-

gon enklare krog med kägelbana. - r. 17 hörnan [. . .] Kungen, be-

nämningar på enskilda käglor i en uppställning; hörnan är någon

av de fyra hörnkäglorna, kungen den mittersta. - r. 18 Continna-

tion, fortsättning.



Kommentar 33

Avertissement

S. 72-74.

Tryckt i FHS, s. 43 ff.

Dat. "1782 eller senare" enl. G. Hillbom, som också påpekat

släktskapet med parodin i Hwad Behagas?

S. 72, r. 1 Avertissement, underrättelse. - r. 3 kroppås, takås. - r. 7

purpurier, potpurrier, brokig blandning. - r. 9 brandsyn, årlig be-

siktning till förekommande av eldsvåda. - r. 1 1 manufåkturist,

tillverkare, fabrikör. — s. 1 1-12 scharlakansnattrock, rött, löst sit-

tande överplagg. - r. 20 Liebhaber, (ty.) älskare, beundrare, här:

personer som önskar tillägna sig.

S. 73, r. 2 attestata, bevis, intyg. - r. 9—10 invention, uppfinning.

- r. 12 quare non, (lat.) varför icke. - r. 14 pramium laboris, (lat.)

lön för mödan. - r. 14-15 ad virtutem, (lat.) åt förtjänsten el.

dugligheten.
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BREV OCH SKRIVELSER
S. 75-119.

S. 77: N:o 1. Till riksbanksfullmäktige

Bankofullmäktiges ink. handlingar 1757:2, fol. 1400. Riksban-

kens arkiv, RA (egh). - (Björkman 1892, s. 82; Lindgren 1989,

s. 7.)

Bellmans ansökan föredrogs vid bankofullmäktiges sammanträ-

de 14/12 1757, då han jämte fyra medsökande antogs till prov-

tjänstgöring.

R. 1-2 Högwälborne [. . .] högacktade, syftar på representanter för

ständerna (utom bondeståndet) i bankofullmäktige: ridderskapet

och adeln, Högwälborne (Edvard Carleson, Carl Fredrik von

Höpken, Johan Benzelstierna), prästeståndet, Hög- och Högäre-

wyrdige (Gustaf Hauswolff, Carl Gustaf Verander, Johan Fors-

skål), borgarståndet, Högädle och Högacktade (Gustaf Kierman,

Herman Petersen, Isac Clason). - r. 14 min Sal: Morfader, Mi-

chael Hermonius (1680-1749), från 1731 kyrkoherde i Bell-

mans hemförsamling, Maria Magdalena, fullmäktig för präste-

ståndet i Riksbanken 1737-49.

S. 78: N:o 2. Trohetsförsäkran till Riksbanken

Borgens- och edstörbindelser 1749-1785, fol. 358. Riksbankens

arkiv, RA (egh). - (Lindgren 1989, s. 7.)

Bellman hade på hösten 1758 avbrutit sin uppvaktning i Riks-



Kommentar 35

banken för att studera vid universitetet i Uppsala men återvände

redan på nyåret 1759. Han examinerades 22/1 1759 i matema-

tik och bokföring och avlade samma dag sin trohetsförsäkran en-

ligt fastställt formulär.

S. 79: N:o 3. Till riksbanksfullmäktige

Bankofullmäktiges ink. handlingar 1761, fol. 781-782. Riks-

bankens arkiv, RA (egh). - (Björkman 1892, s. 85.)

R. 10 herrar Banco-Commissarier, chefer inom Riksbanken; i

1765 års stat upptas 21 ordinarie och 5 extraordinarie kommis-

sarier.

S. 80: N:o 4. Till Militia Statens Enke- och pupillcassa

Allmänna änke- och pupillkassans arkiv (egh). -
(J. Flodmark,

"Något om C. M. Bellman och hans anhöriga", Samlaren 1917,

s. 83 ff.)

Kassan hade inrättats 1747 som ett pensionsförsäkringsinstitut

för efterlevande inom militärväsendet.

R. 5 Göding, Daniel Gjöding (f. 1732), 1758 kamrerare vid kas-

san, flydde utomlands 1762 efter förskingring. - r. 8 Considera-

tion, åtanke. - r. 11 Diurman, Petter Pettersson (1728-1762),

skrivmästare i kansliet.



36 Kommentar

S. 81: N:o 5. TillKungl. Maj:t

Biographica, Bellman, RA (egh). - (Björkman 1892, s. 86.)

För att undgå bysättning hade Bellman som många andra i hans

predikament rymt till Norge. Med Kungl. Maj:ts lejd kunde han

återvända för att i frihet söka nå en uppgörelse med sina kredito-

rer.

R. 4 producera mig, uppträda (med säkerhet), ta mig fram. - r. 8

interessen, räntor. - upnegociera, anskaffa, låna upp. - r. 18-19

namngifwa, i orig. 'namgifwa. - r. 19 Tharmouth [i orig. Thar-

muth] och Grim, kammarskrivare, kända procentare. (Se StU

XIII, Kommentar s. 150 f.)

S. 82: N:o 6. Till riksbanksfullmäktige

Bankofullmäktiges ink. handlingar 1763, fol. 495. Riksbankens

arkiv, RA (egh). - (Björkman 1892, s. 87 f; Lindgren 1989, s.

11.)

Ansökan föredrogs vid fullmäktigesammanträde 1/12 1763, var-

vid uttalades att fullmäktige "wille icke missunna honom then

lycka, han på annat ställe tror sig finna inom kortare tid, än then

han i Banquen anwänt", varför han beviljades entledigande. Det

akuta skälet till Bellmans avskedsansökan var med största säker-

het hans inblandning i den vidlyftiga skuldsättningshärva bland

bankens yngre tjänstemän som tidigare på hösten hade föranlett

hans flykt till Norge.
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R. 1-2 Högwälborne [. . .] Högacktade, se ovan s. 34. - r. 23 Apa-

rence, (fr. apparence) sannolikhet, utsikter. - r. 27 Årstad, Bell-

man vistades efter återkomsten från Norge hos föräldrarna på År-

sta gård.

S. 83: N:o 7. Till Manufakturkontoret

Efter tryck i CU I, s. VII f; originalhandlingen har ej återfunnits.

Manufakturkontoret hade inrättats 1739 med uppgift att förval-

ta den s. k. manufakturfonden till stöd för tillverkningsindustrin,

manufakturerna. Efter mösspartiets maktövertagande vid

1765-66 års riksdag indrogs kontoret i slutet av 1766. Bellmans

ansökan föredrogs i Manufakturkontorets styrelse 16/8 1764, då

det anmäldes att kommissarien Lissander hade gått i god för hans

uppförande och begåvning och förklarat sig villig att enskilt

handleda honom. (Om Anders Lissander och hans relationer till

Bellman se StU VI, Komm. s. 19 ff.) 22/8 antogs Bellman som
extraordinarie vid Manufakturkontoret.

R. 1-2 Hög och wälborne [...] Hög aktade, liksom i Riksbanken

företrädare för adeln, prästerskapet och borgarståndet. - r. 5 Bor-

gelige, medborgerliga, samhälleliga. - r. 16 åhåga, böjelse, lust. —

r. 21 Högloflige, i CU 'Hogloflige'.

S. 84: N:o 8. Till Kungl Maj:t

Biographica, KB (egh). - (C. Eichhorn, "Handlingar till C. M.
Bellmans lervernesbeskrifning", Svenska Autografsällskapets Tid-

skrift 1885, s. 106; Byström 1945, s. 13.)
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Antecknat på ansökan: "Jnkom d: 7. Julii 1772". - "Kongl. Maijt

will häröfwer i Nåder hafwa inhemtat Dess och Riksens Cantzli

Colegii underdåniga utlåtande. Stockholm den 8 Julii 1772. På

Nådigste befallning P G Ehrencrona." Kanslikollegium remitte-

rade ansökan vidare till kanslisekreteraren och kungl. biblioteka-

rien Anders Wilde, som före censurens avskaffande 1 766 i olika

omgångar hade fungerat som censor librorum. Hos denne tycks

ärendet ha blivit liggande utan åtgärd.

R. 8 Carta Sigillat: recognition, stämpelavgift.

S. 85: N:o 9. Utan adressat

Bellman. Skrifter. Afskr. af Völschow. Vf 15:6, KB.

Detta och närmast följande brev ingår hos Völschow i en svit

skämtbrev till Margaretha Norman och hennes dotter Wilhelmi-

na, som Bellman uppvaktade 1773-74; de hade träffats hos hans

gode vän Magnus Zetherman på dennes lantgård Fållan vid sjön

Magelungen på Södertörn. (Om sällskapslivet på Fållan se StU

VIII, Kommentar s. 159 f)

R. 7 Gumma; semikolon insatt av utg.; i orig. har skiljetecknet

skurits bort i yttermarginalen. - r. 10-11 General Laudon [...]

Schweidnitz, Gideon Ernst von Laudon (1717-1790), österrikisk

fältmarskalk, utmärkte sig särskilt under sjuårskriget 1756—63,

då han bl. a. 1761 erövrade staden Schweidnitz i Schlesien. - r.

13 Carolin, 2-markmynt av silver. - r. 14 kall-sup, sup som ej

värms el. blandas i varm dryck. - r. 15 Danziger, av tysk typ. -
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Åmar, 1 åm = 157 1. - r. 16 Piemonter vattn, pyrmontervatten,

vatten från kurorten Pyrmont i det tyska furstendömet Waldeck.

S. 86: N:o 10. Utan adressat

Bellman. Skrifter. Afskr. af Völschow. Vf 15:6, KB.

Brevet tillhör samma svit som föreg.

R. 5 continuera, fortsätta, förbli. - r. 8 Klippingshanskar, hand-

skar av får- el. getskinn garvat med sälgbark. — r. 12 tåt, sträng,

här trol.: stadga. - r. 17 nystfoten, nystvinda för uppnystning av

garnhärvor. - r. 18 stadtsig, tagit tjänst.

S. 87: N:o 11. Insändare i DagligtAllehanda 2/9 1773

Förläggaren och bokhandlaren J. C. Holmberg hade i Inrikes

Tidningar 7IG 1773 inbjudit till prenumeration på en utgåva av

Fredmans epistlar, illustrerad och försedd med musiknoter. Ut-

gåvan, som aviserades "til Michelsmässotiden", dvs. slutet av sep-

tember, sades vara sanktionerad, översedd och granskad av Bell-

man själv. I Stockholms Post- Tidningar 6/9 besvarade Holmberg

Bellmans protest och hävdade att det existerade en muntlig över-

enskommelse dem emellan om utgivningen av Fredmans epistlar.

(Se vidare Byström 1945, s. 16 ff.)

R. 5 avertera, underrätta.
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S. 88: N:o 12. Till Kanslikollegium

Biographica, KB (egh). - (Björkman 1892, s. 176; Byström

1945, s. 23 f.)

Antecknat på ansökan: "N° 801. Ingif. den 30. Nov. 1773". -

"Communiceras med Herr Kongl. Secreteraren Wilde till dess

utlåtande." Liksom Bellmans föregående privilegieansökan (ovan

nr 8) lämnades också denna utan åtgärd. Den nu ingivna ansö-

kan har troligen föranletts av J. C. Holmbergs prenumerations-

inbjudan i juni 1773 (se föreg.).

R. 1-2 Högwälborne Herr Grefwe [. . .] Kongl. Maijts orden, kans-

lipresidenten C. F. Scheffer. - r. 3—4 Högwälborne Herr Baron

[. . .] Nordstierne orden, rikskanslirådet M. Falkenberg. - r. 6-8

Hög och Wälborne Herrar [...] Cancellie-Räd, hovkanslern F.

Sparre, statssekreterarna M. Benzelstierna och J. Liljencrantz,

kansliråden C. Horn, M. af Bjerkén och G. Ribbing. - r. 9 uppå

hög befallning, Bellman hade 1773 kommit i personlig beröring

med Gustaf III och tydligen av denne blivit uppmuntrad att ge

ut epistlarna.

S. 89: N:o 13. Till Kungl. May.t

Biographica, C. M. Bellman, RA (egh). - (Björkman 1892, s.

171; Byström 1945, s. 28 f.)

Antecknat på ansökan: "Ink: d. 10. Maji 1774. Föred. hos K. Mt
på Ulricsdals Slott d. 10. Maji 1774 och bifallit; men K. M. öf-

werlämnade till Cantzlie Collegium att projectera tiden för detta
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privilegium, vitet för den som deremot bryter och Ch: Sig: afgif-

ten vid dess utlösen. — Exp. igenom bref til Cantzlie Collegium."

Kanslikollegium förordade ett tioårigt privilegium med 500 da-

ler silvermynts vite för eftertryck samt en stämpelavgift om 20

daler silvermynt förutom 50 % förhöjning. Privilegiebrevet till-

ställdes 18/11 sekreteraren Anders Wilde. (Se vidare Byström

1945, s. 28 ff.)

R. 6-7 Holländske Språket [. . .] öfwersatt, möjligen syftar Bellman

på en otryckt epistelöversättning, "förmodligen gjord av någon

vitter holländare inom skaldens bekantskapskrets" (Byström

1945, s. 31). - r. 9-10 Poetiska omständigheter [...]förmån, avser

närmast inkomster av författarskapet.

S. 90: N:o 14. Till okänd adressat

Efter Björkman 1892, s. 49; uppges där meddelat "ur aktuarien

Barthelsons autografsamling af herr litteratören Birger Schöld-

ström". Enligt uppgift från UUB, där Barthelsons autografsam-

ling nu förvaras, saknas detta brev i samlingen.

Brevet är tydligen riktat till en sekreterare vid passmyndigheten

och gäller ett pass för brodern Johan Arent. Denne hade bl. a.

med hjälp av Carl Michael samma år antagits till tjänstgöring in-

om Ostindiska kompaniet. Han avseglade 19/1 1775 från Göte-

borg som extra assistent ombord på ostindiefararen Stockholms

Slott med destination Kanton.
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S. 91: N:o 15. Insändare i Dagligt Allehanda 7/11 1776

Den annons som Bellman syftar på var införd i Dagligt Allehan-

da 5/11 1776 och hade följande lydelse: "Af Trycket är nyligen

utkommit et Poeme, kallad: Djurgårds-Nöjen, uplyst med Noter

utur Fredmans Epistlar och annorstädes, och säljes i Holmbergs

Boklåda wid stora Nygatan för 18 öre." Den anonymt utgivna

dikten Djurgårds-Nöjen har som motto på titelsidan de fyra förs-

ta raderna av femte strofen i epistel nr 25, "Om denna Parken, /

Rår Kärleks Monarken / Och en Kung; / Djurgåln heter mar-

ken", undertecknade "Bell." Författare var Johan Magnus Malm-

stedt, bror till Anna Maria Malmstedt, senare gift Lenngren.

Bokhandlaren Runemark ställde sig helt på Bellmans sida och

förklarade några dagar senare i tidningen att han skulle stoppa

försäljningen av dikten och i stället prisge den åt "eldbrasan eller

Maculatur". (C. M. Bellman, Allehanda dikter [...], utg. av N.

Afzelius, Sthlm 1965, s. 63 f.) Från Holmberg, som ju hade an-

nonserat dikten, kom ingen offentlig reaktion.

R. 1-2 Runemarks Boklåda, Henrik Gustaf Runemark (1741—

1796), en av de mest betydande bokhandlarna i Stockholm un-

der gustaviansk tid med butik på Lilla Nygatan, från 1794 på

Norrbro. - r. 8 debiterar, utsprider.

S. 92: N:o 16. Till Kungl. Maj:t

Biographica, Bellman, RA (egh). - (Björkman 1892, s. 107.)

På nyåret 1776 hade Bellman efter personligt ingripande av Gus-

taf III utsetts till sekreterare i det tre år tidigare öppnade Num-
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merlotteriet. I en skrivelse till Kungl. Maj:t av den 20 mars 1777

anhöll lotteridirektionen att en föreslagen tjugofemprocentig lö-

neökning för personalen i sekreterarens fall ograverad skulle till-

falla den vice sekreterare som man varit tvungen att anställa, ef-

tersom Bellman "merendels" av sjukdom eller andra skäl varit

förhindrad att sköta sin tjänst. I ett kungligt brev av den 4 juni

bifölls direktionens förslag, men efter Bellmans klagoskrift änd-

rade sig kungen och befallde i ett nytt brev, av den 18 augusti,

att även Bellman skulle få åtnjuta den generella löneförhöjning-

en.

S. 93: N:o 17. Till Fredrik Sparre

Börstorpssaml., Brev till Fredrik Sparre, E 2941, RA (egh).

Fredrik Sparre (1731-1803), hovkansler 1773-81, riksråd

1781-88, rikskansler 1792-97, intog en central kulturpolitisk

maktställning och fick därför ta emot en ström av uppvaktning-

ar och suppliker. Föremålet för Bellmans omtanke i detta fall är

inte känt.

R. 13 Carlberg, familjen Bellman hade sin sommarbostad här un-

der några år kring 1780 (se StU IX, Kommentar s. 187 Q.

S. 94: N:o 18. Till Patric Alströmer

Tryckt efter U. Willers, Spöksyn och verklighet, Sthlm 1961, s. 76

f, som utgår från avskrift i ej närmare angiven privatsamling.
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Patric Alströmer (1733-1804), efterträdde sin far, Jonas A., som

direktör för Alingsås manufakturverk och blev 1777 meddirek-

tör i Ostindiska kompaniet; liksom sin bror Clas hade han star-

ka kulturella intressen och var en drivande kraft vid inrättandet

av Musikaliska akademien 1771; hans bekantskap med Bellman,

som han bistod ekonomiskt vid upprepade tillfällen, härrörde

från 1770-talets början. (Se vidare StU IX, Kommentar s. 138 ff.)

R. 3 Jophurs, Jofur, rudbeckiansk synonym till Tor el. Jupiter,

vanlig i 1700-talets vitterhet. - r. 7-8 Commerce Rådets och Rid-

darens, Alströmer utnämndes 1770 till kommerseråd och blev

1772 riddare av Nordstjärneorden. - r. 10 Riddaren, i förlagan

'Riddarens'. - r. 12 positur, ställning, —gå til stols, uträtta sina be-

hov. — r. 13 excrementa in ano, (lat.) avföring i ändtarmsmyn-

ningen. - r. 16 notion, uppfattning. - r. 19 Phaeton, lätt, högt,

fyrhjuligt åkdon med sufflett över främre sitsen. - r. 21 S: 77, Sal-

vo Titulo, (lat.) med uteslutande av titeln.

S. 95: N:o 19. Till Badin

Autografsaml., Eriksbergsarkivet, dep. RA (egh). - (N. Afzelius,

"Carl Matthias Völschow - 'Bacchi arkivarie ", Bellmansstudier

12, Sthlm 1954, s. 95, med faksimil.)

Badin el. Couschi (trol. 1747-1822), en neger som enl. uppgift

härstammade från ön S:t Croix i dåvarande danska Västindien

och i slutet av 1750-talet skänktes till Lovisa Ulrika; blev som

vuxen hennes och den övriga kungliga familjens obrottsligt trog-

ne tjänare. (Se StU III, Kommentar s. 85 ff) Brevet rör över-

bringandet till Svartsjö, där drottningen och prinsessan Sophia
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Albertina vistades på hösten 1781, av en födelsedagsdikt till prin-

sessan 8/10 1781, skriven av Bellman i tretton jakthundars namn
(StU VII, s. 62 ff.). "Baddin förde an thenna hundhopen", har C.

M. Völschow antecknat vid sin avskrift av dikten.

R. 6 Fru de Brunck, Elisabeth Christina De Brunck (d. 1790), än-

kefru, kammarfru hos Lovisa Ulrika. - r. 7 Lieut: v Felschou, Carl

Matthias Völschow (d. 1801), bror till änkefru De Brunck, kor-

nett vid Andra livgrenadjärregementet, hängiven samlare av Bell-

mans texter. (Se vidare G. Hillbom, Völschows manuskript. De-

taljstudier kring en huvudlänk i Bellmansdiktens traditionskedja.

Acta Bibi. Reg. Stockholmiensis XXXVI., Sthlm 1981.) - fen-

drick de Brunck, Emanuel Fabian de Brunck (f. omkr. 1760), son

till änkefru De Brunck, fänrik vid arméns flotta.

S. 96: N:o 20. Till Kungl. Maj:t

Biographica, Bellman, RA (egh). - (Björkman 1892, s. 108 f.)

Antecknat på handlingen: "Ink: d: 22[!] Febr: 1782 till annot" -

"anmält hos Kungl Maijt på Stockholms slott d. 18 Febr. 1782

och resolv. som i prot." I konselj den 18/2 1782 beviljades Bell-

mans ansökan; han tillerkändes samtidigt en löneförhöjning om
125 rdr.

RA:s biographicasamling innehåller ytterligare ett exemplar av

Bellmans ansökan, utan expeditionsanteckningar och med föl-

jande varianter:

R. 3 "Ch: Grahn". - r. 4 "Confirmations-Fullmagt". - r. 5

"Eder". - "emot-taga". - r. 6 "Secreterare-beställning wid Lotte-

riet". - r. 11-14 Eders Maijt: löser [...] lycklig saknas. - r. 17 "Al-
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draunderdånigste och Tropligtigste tjänare och undersåte".

Bellman hade tidigare, troligen i slutet av 1781, tillställt kung-

en en versifierad supplik i ärendet, varav likaså två egenhändiga

exemplar är kända, det ena på Odensviholm (StU VII, s. 185 f),

det andra i KB:s biographicasamling.

R. 3 Grahn, Christian (omkr. 1745-1826), kamrerare, slutligen

överkommissarie vid Nummerlotteriet, kammarråd.

S. 97: N:o 21. Insändare i DagligtAllehanda 24/4 1783

Insändaren syftar på ett framförande av Carl Israel Hallmans och

Gustaf Mauritz Armfelts Tilfälle gör Tiufven, där Bellman med-

verkade. Bakgrunden återges på följande sätt av Lars von Enge-

ström: "Då år 1783 konung Gustaf III:s teaterpjäser uppfördes

på Ulriksdal, utdelades biljetter till de agerande, hvilkas namn
konungen egenhändigt skrifvit på biljetten. Dessa kunde seder-

mera lämna dessa till hvilken de ville. Den namnkunnige Bell-

man gaf en af sina åt Wallencreutz, hvilken för att fa vara med
mottog biljetten men för att ej synas inkomma under Bellmans

beskydd bortklippte hans namn." {Minnen I, Sthlm 18 / o, s. /j.)

Göran Otto Wallencreutz (1747-1805), som hade behandlat

Bellman så otacksamt, var hovjunkare och känd för sin stora nä-

sa.

R. 6-7 Publique och anständig Reparation, offentlig och tillfreds-

ställande upprättelse.
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S. 98: N:o 22. Till Övre borgrätten

47

Autografsaml., Bellman, KB (egh). - (Björkman 1892, s. 146;

StU VI, Kommentar s. 16, 18.)

Antecknat på handlingen: "Ink d 5 Julii 1783." Bellman hade i

augusti 1774 tillsammans med sin svåger Claes Arrhén von Kap-

felman och hovrättsnotarien Johan Kjellman tecknat borgen för

ett lån om 3 000 daler kmt som hans bror Johan Arent tog upp

hos ryttmästaren Christian Hinric von Schnell på Årsta inför sin

ostindiska resa (se ovan s. 41). Reversen, ställd på innehavaren,

hade övertagits av kanslisten Nils Ekequist, som nu, då de båda

övriga borgensmännen tydligen hade fullgjort sina åtaganden,

krävde Bellman på den återstående skuldsumman, 111 rdr, 5 s

och 4 rst. Bellmans invändning att brodern hade ställt pant hos

långivaren (troligen en samling spanska och portugisiska böcker

som Johan Arent 1768 hade fört med sig hem efter ett besök hos

sin farbror, konsuln Jacob M. Bellman i Cadiz; se kommentar till

brev n:o 25) lämnades utan avseende i utslaget 13/9 1783.

R. 1 Högwälborne Herr Grefwe, Göran Gyllenstierna (1724-

1799), riksråd 1765—69, riksmarskalk och därmed åter riksråd

1781. - r. 5 insinuerade, ingivna. - r. 6 caution, borgen, säkerhet.

S. 99: N:o 23. Till Övre borgrätten

Övre borgrätten, ink. skrivelser, Slottsarkivet, RA (egh under-

teckn.).

Antecknat på handlingen: "Ingift till Kongl: Nedre Borgrätten
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den 7de November 1783." Bellman uppbådar all tänkbar advo-

katyr, förmodligen med hjälp av juridisk expertis, för att förhala

det mål som omtalas i föreg.

R. 1 Högwälborne Herr Grefioe, se föreg. - r. 4 Högwälborne Herr

Baron, Bror Cederström (1754-1816), hovmarskalk hos ko-

nungen 1781-93. - r. 12 ocharterad, ostämplad. - r. 18 Fatalier,

rätt att anföra besvär.

S. 100: N:o24. Till Kungl Maj:t

Skrivelser till konungen, Gustaf IILs tid, B 13, RA (egh). -

(Björkman 1892, s. 144 f.)

Husbehovsbränningen hade förbjudits 1775, då tillverkningen

av brännvin förbehölls kronan.

R. 3 Regale, kronan tillhöriga. - r. 5 Kongl: Nummer lotteriet (i

orig. 'lottret'), inrättat 1771; Bellman utsedd till sekreterare

1776. - r. 9 Backi-Tempel är nu öpnadt, 24/12 1783 annonsera-

des Bacchi Tempel som "nyligen utkommit". - r. 12 Maros, Ver-

gilius'.

S. 101-103: N:o 25. Till Stockholms rådhusrätt

Biographica, Bellman, KB (egh). - (Björkman 1892, s. 142 ff.)
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Antecknat på handlingen: "Ingifn på Stockholms Rådhus d. 6

September 1788" — "Denna ansökning återkallas under den 17.

Septembr 1788 / C M Bellman".

R. 1 Högwälborne Herr Baron, Carl Sparre (1723—1791), över-

ståthållare i Stockholm 1773, Åbo akademis kansler 1782. -r. 10

Cessio Bonorum, (lat.) avträdande av egendom, konkurs. - r. 15

General Consuln i Cadix IM Bellman, Jacob Martin Bellman

(1706—1786), professor Johan Arndt Bellmans andra barn, af-

färsman, från 1732 bosatt i Cadiz, 1744 svensk konsul där, efter

upprepade klagomål på hans skötsel av ämbetet entledigad 1767.

- r. 17 eftertänckeligen, betänkligt, oroväckande. - r. 18 widröra,

besvära.

S. 102, r. 2 Nobelius, Enoch G. (1746-1807), konstituerad v.

krigsfiskal 1781 (se vidare StU VI, Kommentar s. 200 ff). - r. 3

Ek, Eric (omkr. 1747-1814), kramhandlare med bod vid Mynt-

torget. — r. 4 General assistence Cont., se ovan s. 18. — r. 5 Sjödin,

Jon Daniel (f. 1754), nov. 1785—okt. 1787 v. sekreterare i num-
merlotteriet, 1788 borgmästare i Hudiksvall, uppvaktades av

Bellman vid sitt bröllop i mars s. å. (se StU X, s. 109 £). - r. 6för-

skrifning, i orig. 'förskifning'. - r. 7 Stenborg, Carl (1752-1813),

operasångare och teaterledare, hovsekreterare 1782, gammal vän

till Bellman (StU VIII, Kommentar s. 150 ff.). - r. 8-9 afUgglas,

Samuel (1750-1812), urspr.Ugla, 1772 adlad, 1785 revisionssek-

reterare i justitierevisionen, beklädde därefter flera höga ämbe-

ten, riddare av Vasaorden 1781, av Nordstjärneorden 1786, för-

värvade 1781 Forsmarks bruk (StU IX, Kommentar s. 171 ff.). —

r. 10 Hising, Erik, kramhandlare på Köpmangatan. - r. 12 Alm-

felt, Lorens Peter (1739—1807), överste vid Jämtlands regemente

1785, riddare av Svärdsorden 1772. - r. 13 Engel, viktualiehand-
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lare på Jakobs kyrkogata. - r. 29 Ett under wägen warande Biblio-

theque, trol. arv från farbrodern J. M. Bellman.

S. 103, r. 2 Min Medaljon, Sergels kända porträttmedaljong av

Bellman utfördes 1787.

S. 104: N:o 26. Till Övre borgrätten

Autografsaml., Bellman, KB (egh).

Antecknat på handlingen: "Ink. d. 16 Mart. 1789. / Anstånd

med betalningen kan ej beviljas, anhållande om laga Utslag. Bir-

ger Lindeberg - / Som Hofsecreteraren Bellman eij inlämnat min

2a Communication. Så påstår i brist af godwillig betalning ut-

mätning eller bysättning. Birger Lindeberg." Av Nedre borgrät-

tens utslag den 24 april 1789 (Slottsarkivet, RA) framgår att

kryddkrämaren Birger Lindeberg hade övertagit en skuldförbin-

delse på 106 rdr, 26 s., 11 rst specie av den 2/1 1787, ställd på

Erik Hising (se föreg.).

R. 1 Högwälborne Herr Grefiae, Carl Bonde (1741-1791), riks-

råd och riksmarskalk 1788. -r. 8 min Gäldenärs Person, min lord-

ringsägare; ordet gäldenär kunde på 1700-talet betyda såväl lån-

tagare som fordringsägare. — T. 11 ett witterhets arbete, ovisst vad

Bellman här syftar på; möjligen kan han avse ett andra häfte av

Zions Högtid, vars första häfte hade utkommit 1787, men troli-

gare är att planerna på en publicering av Fredmans epistlar redan

nu hade aktualiserats och att den grupp av utgivare som slutligen

tog hand om epistlarna hade trätt i funktion.
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S. 105: N:o 27. TillJöran Schröderheim

Privat ägo (egh); kopia i Autografsaml., Bellman, KB. - (O. By-

ström i "Bellman och bröderna Schröderheim. Kring några

otryckta manuskript", Arte et Marte. Svenska adelsförbundets års-

skrift 1953, s. 26 ff; StU XII, Kommentar s. 14.)

Jöran Schröderheim (1752-1815), titulärlagman, senare hov-

rättsråd, liksom sin äldre bror Elis god vän till Bellman, flitig

samlare av bellmaniana. Brevet antas av Byström i a. a. vara skri-

vet i anslutning till riksdagen 1789.

R. 2 polette, riksdagspollett, som vid riksdagens början utdelades

till varje riksdagsman och funktionär som bevis på hans rätt att

delta. - r. 3 Caput, (lat.) person. - r. 4 Proserpina, i rom. mytolo-

gi underjordens härskarinna. - r. 6 beridare, hästdressör, här en-

dast nonsensrim.

S. 106—107: N:o 28. Till utgivarna av Fredmans epistlar

Posse 31, UUB (egh). - (Ekholm 1929, s. 18 ff.)

Brevet är ett centralt dokument i epistlarnas utgivningshistoria

och har utförligast behandlats av Gunnar Hillbom i FE 1990 II,

s. 113 ff.

S. 106, r. 3 i förlag, här: utgivningsarbetet. — r. 11 upmärksam,

ung. värd att ta hänsyn till. - r. 14 angår, i orig. 'angå'. - r. 24 ut-

letande, i orig. 'utletade'.
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S. 107, r. 5 billiga, rimliga, rättmätiga. - åsyfftande, i orig. 'åsyff-

tade'.

S. 108: N:o 29. Till Nils von Rosenstein

Ep. R 5, KB (egh).

Nils von Rosenstein (1752-1824), ämbetsman, erhöll kansliråds

titel i samband med att han 1784 utsågs till lärare för kronprin-

sen, Svenska Akademiens ständige sekreterare från dess grundan-

de 1786.

R. 3 min bok, obekant vilken bok B. här syftar på. Fredmans

epistlar utkom först i oktober 1790; dessförinnan hade B. senast

producerat sig i bokform med Zions Högtid, 1787. — r. 4 Gyllen-

stolpe, Nils Philip Gyldenstolpe (1734-1810), greve, hovman,

blev 1789 v. guvernör för kronprinsen och ledde som sådan den-

nes uppfostran.

S. 109: N:o30. Till C. C. Gjörwell

Brev till C. C. Gjörwell, KB (egh). - (StU VII, Kommentar s.

45.)

Brevet åtföljde manuskriptet till "Paraphrase öfver Konung Da-

vids 20. Psalm, vid begåendet af Konungens höga namnsdag den

6 Junii uti Ordens-Sällskapet af den 19 Augusti 1772" (StU VII,

s. 130 f.)
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R. 3 Gjörweliana, i orig. 'Gjöreliana ; den av Gjörwell utgivna

dagstidningen Almänna Tidningar, dikten trycktes i nr 225, 4/10

1790. - r. 5 Augusti orden, rojalistiskt ordenssällskap bildat 1776

(se StU VII, Kommentar s. 46 ff.). - r. 7-8 d. 19. Aug, dagen för

Gustaf III:s statsvälvning 1772.

S. 110: N:o 31. TillAllmänna änke- och pupillkassan

Allmänna änke- och pupillkassan i Sverige (egh). - (A. Munthe,

Allmänna änke- och pupillkassan i Sverige 1784-1934, Sthlm

1934, s. 196.)

Efter lagman Johan Arndt Bellmans död 1765 erhöll hans då fem

omyndiga barn en årlig pension om 1 000 dir kmt. Yngste sonen,

Adolf Ulrik, gick 1777 vid 17 års ålder i krigstjänst utomlands.

Han avled i Västindien 1782 utan att ha erhållit pension för sina

sista omyndighetsår. I maj 1791, då man sent omsider fått un-

derrättelse om dödsfallet, begärde hans syskon att som arvingar

få ut det innestående beloppet, vilket beviljades sedan Carl Mi-

chael genom att förete ett brev från brodern, daterat den 20 mars

1782 (tryckt i J. Flodmark, "Något om C. M. Bellman och hans

anhöriga", Samlaren 1917) kunnat bevisa att denne hade överlevt

sin myndighetsdag. Då dödsfallet inte ansågs helt klarlagt krävde

kassan att arvingarna skulle ställa borgen för överförande av pen-

sionen till brodern, om det skulle visa sig att denne ännu var i li-

vet.

R.ll m [...], texten bortskuren.
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S. 111: N:o 32. Till Nils von Rosenstein

F 830, UUB(egh). - (Ekholm 1929, s. 20 £)

Nils von Rosenstein, se ovan s. 52 (n:o 29).

R. 3 Denne Frantzman, namnet obekant. - r. 8 Hr. de Roches,

Taphinon Destoches (d. 1801), skådespelare, lektor. - r. 11-12

DoctorBlad, Anders Blad (1748-1834), med. dr 1775, verksam

i Stockholm bl. a. som fattigläkare från 1774 och som läkare vid

Sabbatsbergs brunn och fattighus 1787-89. - r. 14 auteur, (fr.)

författare.

S. 1 12: N:o 33. Insändare i Dagligt Allehanda 26/1 1793

Efter Bengt Lidners död 4/1 1793 tog Bellman initiativet till en

insamling för den medellösa änkan och hennes barn och skrev i

anslutning härtill en liten uppfordrande dikt. Lidners änka, Ja-

quette Hastfer, berättade senare att Bellman överlämnat 50 riks-

daler som han hade "sjungit ihop" till henne. (StU XI, s. 190

samt Kommentar s. 132.)

S. 1 13: N:o 34. Till Carl GustafLeopold

Brinkmanska arkivet, Trolle-Ljungby (egh). - (B. v. Beskow,

"Minne af Carl Gustaf af Leopold", Svenska Akadoniens Hand-

lingar ifrån 1796, 35, Sthlm 1862, s. 199; O. Holmberg, Leopold

och GustafIII 1786-1792, Sthlm 1954, s. 271.)
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Sedan Kellgren skrivit sitt företal till Fredmans epistlar hoppades

Bellman tydligen på en liknande rekommendation från den and-

re store gustavianske skalden. Också han hade ju fått en epistel

(nr 82) dedicerad till sig. Men Leopold, som privat kunde uttala

sig positivt och rent av smickrande om Bellman, undvek alltid att

offentligt ge honom sitt erkännande. Bellman fick själv skriva fö-

retalet till sin översättning av Gellerts Fabler, som utgavs på vå-

ren 1794. (Se vidare StU XIX, s. 131 f.)

R. 4 pousseradty format i vaxrelief. - r. 5 von Engeström, Lars

(1751-1824), diplomat, hovkansler 1792, beklädde efter 1809

höga ämbeten, stor samlare. - gravure, Gellerts porträtt gravera-

des av Johan Fredrik Martin (1755-1816). - r. 9 Gezelii Bio-

graphiska Lexicon, se ovan s. 14.

S. 114: N:o 35. Till makarna von Schnell, Årsta

Märta Helena von Schnells papper, Nordiska museet (egh). - (A.

Stålhane, En Bellmansbok, Sthlm 1947, s. 196.)

Christian Hinric von Schnell och hans hustru Märta Helena

Reenstierna, "Årstafrun", hörde till Bellmans nära vänner och

övergav honom inte under hans tid i bysättningshäktet på Slot-

tet från början av april till mitten av juni 1794.

R. 5 medailleuren Martin, i orig. 'medailleren'; Johan Fredrik M.
hade bl. a. graverat Sergels Bellmanmedaljong för Fredmans

epistlar 1790, vilket kan förklara att Bellman kallar honom me-

daljör. - r. 6 Landsskappsmålaren, Elias Martin (1739-1818), ut-
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förde också historie- och genremålningar. - min idée, ovisst vad

Bellman här syftar på. - r. 7 Herr Capit. du Croix, Claude Felix

Du Croix (d. 1795), löjtnant vid Sprengtportens regemente,

kapten i armén, i bysättningshäkte samtidigt med Bellman. - r.

1 1 Movitz, så benämns Bellman någon gång av fru von Schnell

och så kallar han sig stundom själv mot slutet av sitt liv.

S. 115-116: N:o 36. Till Hedvig Elisabeth Charlotta

Kungl. arkiv, K 279, RA (skönskrift på 4°-ark med guldsnitt, egh

namnteckning). - (A. Ahnfelt, Ur svenska hofvets och aristokrati-

ens lif, V, Norrköping 1882, s. 48 f; StU VII, Kommentar s. 174

ff.)

Brevet avsänt från bysättningshäktet i Slottets högvaktsflygel.

Hedvig Elisabeth Charlotta hade kommit till Sverige 1774 och

då hälsats med en välkomstdikt av Bellman, som också senare vid

flera tillfällen fann anledning att uppvakta henne (StU VII, 24,

45, 113 ff., 181). Ungefär samtidigt med brevet till hertiginnan

sände Bellman en versifierad supplik till hennes make, hertig

Carl (StU VII, s. 179 f).

S. 1 15, r. 4 inbildning, skaparkraft. - r. 7 Anacreon, detta heders-

namn hade tillagts Bellman av Olof Bergklint redan 1773 och

villigt anammats både av skalden själv och av hans beundrare. -

r. 1 1 Middags-Solens annalkande Högtid, midsommar. - r. 12 fäl-

tet, synfältet. - r. 13 Fröken Diibens skymt, Ulrica Eleonora von

Diiben (1769-1847), hovfröken hos hertiginnan, gifte sig 18/5

1794 med ståthållaren på Drottningholm Claes Rålamb, då

brudparet uppvaktades med en dikt av Bellman (StU XII, s. 26
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£). - r. 17 Ägg-krantzar, kransar av målade ägg var inte ovanliga

som majstångsprydnad. - r. 17-18 Blåsippor, blåsippan är lika

malplacerad här som sipporna i "Afton-qväde" (se FS 1991, s.

272). — r. 23-24 denna lilla Bok, Gellerts Fabler i Bellmans över-

sättning (se ovan s. 55); gåvan kvitterades av hertiginnan med 15

riksdaler.

S. 1 16, r. 2—4 Poetiska och Musicaliska Arbeten [. . .] Artisster, den-

na vidlyftiga plan sattes aldrig i verket. — r. 6 En Ockrare, Enoch

Nobelius (se ovan s. 49). - r. 8 den Oppspirande Pyramiden [. . .]

hvilar, gravmonumentet över Olof von Dalin (och Samuel

Klingenstierna) vid Lovö kyrka, färdigställt 1769.

S. 117: N:o 37. TillJustitiekollegium

Stockholms magistrat och rådhusrätt. Konkursakter, huvudserie,

F 6a, SSA (egh). - (Björkman 1892, s. 154.)

I juni 1794 blev makarna Bellman på egen begäran satta under

förmyndare och konkursansökan ingavs till Justitiekollegium.

Kreditorerna inkallades till den 14/7, då också Bellman skulle ha

infunnit sig.

R. 1 Högädle Herr Lagman och Justitie Borgmästare, Carl Ulner

(1739-1801), justitieborgmästare i Stockholm sedan 1792. - r.

3—4 utreda, få klarhet i.

S. 118-119: N:o38. TillKungl May.t

Biographica, Bellman, RA (trol. utskrivet av Lovisa Bellman, egh

namnteckning). - (Björkman 1892, s. 114 f.)
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Antecknat på handlingen: "Ink. den 9 Febr. 1795" - "förfaller i

anledning af Herr Statssecr tillsägelse". Bellmans önskan att bort-

ackordera sin sinekur vid nummerlotteriet förföll i och med hans

död tre dagar senare. "Tjänsten" överflyttades i mars s. å. till hans

vän och tidigare medarbetare Olof Kexel.

S. 1 18, r. 12 hydda, kroppshydda. - r. 13 hotarfall, hotar att fal-

la samman.
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1.

Dröm.

Skrifwen i slutet af 1765.

En dag, då jag war uppå Banquen, för at uträtta något mig om-

betrodt ärende hade jag mycket nöje at se så wäl Commissarierne,

som den öfriga af Betjeningen alle, hwar på sit sätt syselsatte; Det

kunde ej annat än fägna mig, hälst uppå en tid då jag så mycket

hörde talas om Banquens och Nationella Creditens elaka tilstånd,

samt oräkneliga kärn-löse och ogrundade förslager at bota den-

samme, såsom endast irrbloss för Allmänheten, til det ena eller

andra rådande Partiets förmån och afsigter.

Desse tankar, som sysselsatte min tankegåfwa dagen igenom,

gaf äfwen om natten min hjärne arbete, och gaf mig i sömnen en

ordentelig sammansatt dröm eller förnuftig allegorie.

Mig tycktes: at jag gådt tilbakars til den stora Banco-salen;

men i stället at finna där det sällskap jag lämnade blef jag bestört

at se en ung skönhet sittandes på en guld Thron öfwerst uti sa-

len, som de närwarande sade mig wara Publica fides. Wäggarna i

stället at wara prydde med Chartor och målningar woro öfwer-

klädde med Riksdags besluter skrefne med gyllene bokstäfwer;

mitt emot Gudinnans Thron syntes Regeringsformen, som grun-

dar alle undersåtares fri- och rättigheter; de öfrige sidorne woro

täckte med Regeringens Förordnande och Beslut, rörande Ban-

quens förmåner och säkerhet. Här och där syntes åtskillige skil-

derier, som förestälte de Personer som warit frihetens förswar och

Nationens heder, infattade i dyrbare ramar. Gudinnan gorde

mycket wärde af desse särskilte beklädningar som prydde salen,

ibland såg hon uppå dem med et utmärkt nöje, och då och då un-

derlät hon intet at wid deras åskådande wänligt småle. Gudinnan

syntes mycket rädd för all ting, darrade och skiftade färg wid den
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minsta rörelse; om det härrörde af hennes delicata temperament

eller hon war plågad af swindel, som en del hennes owänner be-

rättade mig kan jag ej med säkerhet anföra; nog af at hon syntes

mera swag än någon an af hennes kön jag sedt, och mycket plå-

gad af hastiga aftagningar; ja! i et ögnablick förbytte hon den fris-

kaste färg i et farligt och magert skeleton, hennes sjuklighet wa-

rade ofta intet längre än hennes muntra wäsende, så at alt war et

ständigt ombyte.

Neder wid Gudinnans thron suto 2:ne Personer, som emotto-

go bref och berättelser ifrån alla werldenes delar. De upläste det

ena efter de andra af de ankommande brefwen och hörde Gud-

innan dem med mycket upmärksamhet, samt efter tidningarnes

omständighet wiste hon antingen tekn till sjuklighet eller hälsa.

Bakom Gudinnans Thron syntes en oräknelig mängd af pen-

ninge påsar den ena uppå den andra upstaplade ända til take-

krantsen och gålfwet war på båda sidorne lastat af mångfaldige

högar af myntadt guld i ordning lagde i form af pyramider; i bör-

jan häpnade jag wid denne ansenliga skattens åsyn; men sedan en

af de närstående mig berättadt at denna Gudinna ägde samma
konst, som Poéterne berätta om Konung Midas i Lydien, at kun-

na förwandla alt hwad hon widrörde til guld, stadnade min för-

undran.

Här afbröts min dröm medelst åtskillige syner utan ordning

och sammanhang, som i drömmar gemenligen pläga förekom-

ma. Sedan dörrarne med et faseligit gny öpnades såg jag et hälft

doussin spöken inträda så at jag äfwen i sömnen därwid hisnade,

de inkommo partals 2 och 2 i sänder, fast efter mit tycke mycket

olika parade. Desse spöken började en danss och skulle det wara

mig omögeligit och min Läsare oangenämt om jag beskref deras

klädedrägt och Personer, nog af at jag nämner Parena hwar wid

sit namn. Det första war Fattigdomen och Högfärden, det and-

ra Wäxel- Coursen som förde Wingel-handel wid högra handen
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och det tredje paret war Själfswåldet och Gudlösheten: af det jag

förut sagt om Gudinnan kan hwar och en tänka huru hon skolat

wara til mods wid et enda af desse spökens åsyn, och än mera wid

hela detta sorgsliga bandets förfärliga utseende; Hon föll i swim-

ning och dog af räddhoga.

Thronen och de öfriga detta rummets prydnader blefwo i en

hast förstörde, beklädningen nedrifwen, så at ingen liknelse

märktes til den fordna pragten. Samma förändring tildrog sig äf-

wen med penninge-påsarne hwaraf knapt tionde delen woro ful-

le; de öfrige som i början synats lika wigtige blefwo i et ögnablik

tome, ty de woro endast fylde med wäder; Pyramiderna af myn-

tat guld, som woro på sidorne af salen förswunno och i deras stäl-

le blef jag warse en otrolig mängd af papperslappar i ordning lag-

de och sammanbundne.

Då jag ömsint stod och betraktade denne pragtens hastiga för-

störing, förswunno i en hast de omtalte spöken och i deras ställe

inkommo et lika antal af skuggor behagelige och wäl parade: Det

första war den inskränckta Konunga magten och Friheten, det

andra Måttlighet och Gudadyrkan och det tredje wår goda Lag,

som förde Laglydnad wid handen; wid deras ankomst fick Gud-

innan nytt lif igen, penninge-påsarne blefwo å nyo fylde, pappers

lapparne förswunno i rök och i deras ställe upkommo de förre

Ducat högarne: kort sagt; alt fick igen sin fordna pragt och lus-

tre. Förnögd och intagen af denna min syn, waknade jag i gläd-

je-

Tryckt i Nya Smä-Saker, Til Nöje och Tidsfördrif2, 1768, s. 34 ff.

Om författarfrågan se ovan s. 13.
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S. 61, r. 17 Publica fides, den allmänna krediten. - r. 23—24 j£/7-

derier, målningar. - r. 25-26 gorde mycket wärde af satte stort

värde på, skattade högt. - r. 26 beklädningar, tapeter.

S. 62, r. 5 aftagningar, växlingar. - r. 6 skeleton, skelett. - r. 19

närstående i orig, 'närstående'. - r. 24 gemenligen, vanligtvis. - r.

32 Wingel-handel, handel utan styrsel. - Se f. ö. ordförklaringar

till Hwad Behagas? nr 7, ovan s. 3Of.
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2.

65

Beskrifning öfuer åfuanstående Mechaniska Invention uti Brefifrån

Herr C. Bredström Dat. Arboga d. 22Jun. 1780.
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Höggunstige Herre och Kongl. Cammererare!

Jag har icke kunnat underlåta genom Bref förständiga gunstige

Herr Cammereraren huruledes som hos oss i Arboga är ganska

rägnagtig väderlek; det är flera dagar, som det rägnat och ännu

rägnar det ouphörligen. Förra åren har det intet rägnat så myc-

ket som i år och Madam Pjåkgren i röda träbyggningen på Stor-

gatan, som snart fyller 70 år, säger sig ej minnas på flera tider til-

bakas sådant rägnväder. Nog finner man uti Tidningarna från

Utrikes orter huruledes där ock rägnar; men om så mycket rägn

faller som i vår stad Arboga det har man fulla skäl, at framställa

til tvifvelsmål. Bror min, Tullskrifvaren vid Östra Tullen förtälg-

de mig på Kägelbanan vid Tullstugan i går aftons, då vi suto och

Collationerade Specialerne och redan genomgåt Journalen, han

förtälgde mig, huru såsom det hade fallit oändel. mycket rägn

denna tiden i förr års, men dock tyckte Han, Bror min, at det

rägnat mer i år, och sannerl. när Solen sticker fram et ögnablick

mot det at Säjaren på Stads Tornet och Rådstuf-Spiran visar på

12, om icke Rådstuf-taket svettas och det ryker av det rödfärga-

de fnösket; Eljest när det rägnar här i staden har ändå vattnet sitt

aflopp ner åt Strandgatan förbi Löfbergskans, alla på samma si-

da, som Cornet Nordenök bor; mycket rägn skrifver Kyrkoher-

den Luns i Nora, hafva vi fådt desse dagar skrifver Han och ber

hälsa kära Syster &c. &c. &c.

Säkerligen skulle utom sådan rägnagtig nederbörd Landtbru-

kets varagtighet icke nog sorgfälligt kunna utstakas til någon

slags fördel för den trifne och Gud bättre i svåra omständigheter

antingen försatte eller framdeles sig försättande Svenske Landt-

brukaren. Arten och beskaffenheten härrör af et hosre väsende,o
huruvida rägnväder denna tiden på året, är af någon betydenhet

för Boskaps afveln och dess vidmagthållande och förkofran. För
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2 år sedan i Påskas, då jag var medio Julii enligt respective Her-

rar General Tull arrende Societetens Fullmägtiges mig på 6 vec-

kor förundte samt ytterligare på 14 dagar dessutom nådgunsti-

gast förlängde Permissions Prolongation, bortrest til Torshälla,

för at besöka min Faster Madam Mollberg, Anders Wingmarks

Enka på Förgylta Bägarn, så måste jag tilstå, at det var mycket

rägn-väder, så at jag, som länt min Förmans, Inspectorens sjelf,

Hans lefverbruna Surtout och Schaggs-byxor, jag hade så när icke

hunnit til mit Ararat bara för så mycket rägn; men här hos oss vil

intet säga hvad rägnväder angår som i de Tyska orterna som Sve-

rige ännu kan hafva öfrige, dels i Pomern, dels på Oen Riigen.

Därstädes rägnar besynnerligen i Höstmånaderne, då det äfven-

väl rägnar hos oss, dock icke så ovanligt nedrusande, icke heller

så förfärliga slagrägn; sådan rägnagtig väderlek som nu, kan intet

vara tjänlig för hälsan; ty som rägn gemenligen medförer en ku-

len luft, så håller jag billigt före, at rägnväder ofta är bidragande

til Bröst sjuka, Frossor, Halssjuka m. m.

I anledning af hvad väderlekens beskaffenhet i anseende til

rägnet gifvit mig i sinnet, at på något sätt begagna vårt kära Fä-

dernesland, så har jag velat ödmjukast til gunstige Herr Camme-
rerarens vanliga ynnestfulla skärskådande hänskjuta medföljande

Modell til et så kallat Vind-Spel, at förekomma rägnväder, och

består det af ganska simpel inrättning, som ock afVälborne Herr

Cornetten Nordenök tillika med Kyrkoherden Luns och Medici-

ne Doctorn Purgander behagat intyga på den Suplique jag fram-

deles ärnar författa til machinens i värkställande. Nu til saken; se-

dan vid infallande rägnagtig väderlek man ungefärligen avmätt

skyarnas distance ifrån jorden, utsöker man sig den bequämli-

gaste plats och med flere händers tilhjelp upreser en sådan ställ-

ning, som modellet här ögonskenligen utvisar.

Lät stocken A - T perpendiculairt upsättas emot stocken A -

I i en rät linea öfver Basis T —W —: drag sedan för väderspel-
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ningen tvär linean A - K. afskuren af nedstigande linia 1 - x, och

formera därinne Vind-Fogdens väder-kammare eller Contoir,

som med Electricitets Kädjan R - U - öfver Vindfalls hjulen F -

E - som kringaxlas af skrufvarna g - g - utur väderluckan B sam-

lar vattn dunsterna, hvilka utur skyn i minuten til ^6 12: te de-

lar i hvar column neddrages. Anfalls linien L - K - nyttjas vid så-

dana tilfällen, som vid något praemiums eller privilegies utfär-

dande för mig genast skal tacksaml. blifva uptäckt, äfven väl Cor-

nett Nordenöks Försök med Stampvärk, at kunna nedstampa

skyarna och därigenom torde hända i flera länder, bidraga til den

gladaste Himmel och klaraste dag, som är at intaga af Figurerna

D - och M.
Kyrkoherden Luns har vid modellets upvisande å Rådstugan

författadt följande makalösa versar och däri fast oförtjänt tilägnat

mig et loford, som jag visserligen ej kan tilräkna mig, men för

öfrigit altid skall i et tacksamt hjärta hafva i hugkomst. Verserna

lyda så här:

Olika ä Natursens gåfvor,

Den ena födes til stor frögd,

Til mechanique en annan bögd

En an' at samla grus och skåfvor;

Men så Herr Bredström intet gjör,

Han kan den Svenska skyn fördela

Och när hans hjul med vädren spela

Hans invention ju städse bör.

P. Luns.

Past. Loci h. t.

Min Syster Lena Sophia har rest litet bort til Rådman Dum-
grens ägendom utom staden. Men Syster Lotta ber Herr Cam-
mereraren om hon kunde få igän sin Bok Caloander och Leonil-

da, som Herr Cammereraren länte utaf henne då han satt vid
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sängfötterna i röda Saffians Paulunen hos Grälmakar Löfbergs

vid Danto Bommen. Förblifver

S. T.

ödmjukaste tjänare

Christian Bredström.

Texten med åtföljande illustration inleder första delen av Olof

Kexels Bacchi Hand-Bibliotheque, 1784. Det främsta indiciet på

att artikeln bör tillskrivas Bellman är ett brev från prosten Carl

Ulrik Ekström till fornforskaren Axel Emanuel Holmberg, anfört

av Carlén (CU 1, s. XXX f). Ekström (1781-1858) berättar att

Bellman ofta besökte hans far, som var regementspastor vid Liv-

gardet, och minns också hur han var klädd. Särskilt fäste sig den

unge Ekström vid en silverkedja som Bellman bar på sin hatt -

"och på tillfrågan af min far sade han att kedjan var en skänk af

patriotiska sällskapet för en afhandling att få regn i torrväder på

det sätt att ett tåg med vidhäftad krok uppkastades i molnet och

neddrogs förmedelst ett vindspel, hvarpå ritning äfven aflemna-

des till sällskapet. Jag har i någon af Bellmans tryckta skrifter läst

denna afhandling och sett ritningen på vindspelet." Den tryckta

skrift som Ekström tillskriver Bellman var givetvis Bacchi Hand-

Bibliotheque, men han minns också Bellmans muntliga redogö-

relse med dess skämtsamma förklaringsmyt om silverkedjan. Att

han missminner sig rörande syftet med uppfinningen är oväsent-

ligt.

Bellman har också i andra sammanhang roat sig med redogö-

relser för kuriösa uppfinningar. "Avertissementet" om utterpuf-

ferten i denna volym är ett exempel, ett annat är avsnittet "Om
Herr Montgolfier" i den stora bröllopsdikten på omväxlande vers

och prosa till Ulrica Lidman och Johan Hindrich Scharp 1784
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(StU IX, s. 192), där det berättas om en "aerostatisk machine"

som höjer sig tolv tum över rådstutrappan i Tälje.

Artikeln efterföljs i Bacchi Hand-Bibliotheque av "Handlingar

Rörande Bacchi Concurs", som uppges vara meddelade av "vår

Svenske Anacreon". Det förefaller mycket sannolikt att samme
Anacreon är upphovsman även till den omedelbart föregående

texten, kanske ett överstående bidrag till Hwad Behagas?

S. 65, r. 1 Invention, uppfinning.

S. 66, r. 13 Specialerne, tull-liggarna. - r. 17 Säjaren, visaren. - r.

26 trifhe, flitige, idoge.

S. 67, r. 4 Prolongation, förlängning. - r. 8 Surtout, syrtut, oftast

dubbelknäppt livrock med stora slag. - Schaggs-byxor, byxor av

sammetstyg med gles lugg, ofta använt till möbler. - r. 1 1 öfrige,

kvar, i besittning. - r. 12 besynnerligen, särskilt. - r. 16 hållerjag

billigtföre, finner jag troligt. - r. 19 begagna, gagna. - r. 30 ögon-

skenligen, tydligt. - r. 31 perpendiculairt, lodrätt.

S. 68, r. 4 kringaxlas, roterar. - r. 8 uptäckt, uppvisat. — r. 21 skaf-

vor, avfall. - r. 27 Past. loci, (lat.) kyrkoherde; h. t., hoc tempore,

(lat.) för närvarande.

S. 69, r. 1 Saffians, klädd med fint getskinn (marokäng). - Gräl-

makar Löfbergs vid Dantobommen, se ovan s. 22. — r. 3 S. T., Sal-

vo Titulo, (lat.) med uteslutande av titeln.
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Reggarns-damaskor 21

Remmare 26 Trivial Skolan 23

RosSolis 31 Tullspecialen 1

6

Rumormästare 20

Uddewalla (dryck) 23

Saffian 70

Saffrans kringla 23 Vaudeville 29

Sagubrott 24

Salopp 17 Åhm 20

Saltzer 17

Schaggs-böxor 16 Aggkransar 57
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